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/Uncorrected)

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ධර්මාචාර්ය විභාගය සමතුන් ගුරුවරුන් ෙලස බඳවා ගැනීම :
අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 [විසිඑක්වන ෙවන් කළ දිනය]:
[ශීර්ෂ 135, 293 (වැවිලි කර්මාන්ත); ශීර්ෂ 180, 289 (සුළු අපනයන ෙබෝග පවර්ධන); ශීර්ෂය 178
(ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන); ශීර්ෂය 186 (සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන); ශීර්ෂ
108, 308 (තැපැල් ෙසේවා); ශීර්ෂය 184 (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා); ශීර්ෂය 173 (රාජ
කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ); ශීර්ෂ 127, 221(කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා); ශීර්ෂය 175
(රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන); ශීර්ෂ 140, 292 (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන);
ශීර්ෂ 160, 283 (පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති); ශීර්ෂය 143 (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු)]කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

தர்மாசார்ய பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்கைள ஆசிாியர்களாக நியமித்தல்:
கல்வி அைமச்சாின
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

கூற்

லம், 2014: [ஒ க்கப்பட்ட இ பத்ேதாராம் நாள்]

[தைலப் கள் 135, 293 (ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்); தைலப் கள் 180, 289 (சி
ஏற் மதிப்
பயிர்கள் ஊக்குவிப் ); தைலப் 178 (ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி); தைலப்
186 (சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி); தைலப் கள் 108, 308 (தபால் ேசைவகள்); தைலப் 184
(தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள்); தைலப்
173 (அரசாங்க காைமத் வ ம சீரைமப் );
தைலப் கள் 127, 221 (ெதாழில், ெதாழில் உற கள்); தைலப்
175 (அரச வளங்கள்,
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி); தைலப் கள் 140, 292 (கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க
அபிவி த்தி); தைலப் கள் 160, 283 (சுற்றாடல்,
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி); தைலப்
143
(பாரா மன்ற அ வல்கள்)] - கு வில் ஆராயப்பட்ட .

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
RECRUITMENT OF DHARMACHARYA QUALIFIED PERSONS AS TEACHERS:
Statement by Minister of Education
APPROPRIATION BILL, 2014 – [TWENTY FIRST ALLOTTED DAY]
Considered in Committee – [Heads 135, 293 (Plantation Industries); Heads 180, 289 (Minor Export
Crop Promotion); Head 178 (Coconut Development and Janatha Estate Development); Head 186
(Sugar Industry Development); Heads 108, 308 (Postal Services); Head 184 (Private Transport
Services); Head 173 (Public Management Reforms); Heads 127, 221 (Labour and Labour
Relations); Head 175 (State Resources and Enterprise Development); Heads 140, 292 (Livestock
and Rural Community Development); Heads 160, 283 (Environment and Renewable Energy);
Head 143 (Parliamentary Affairs)]

2639

2640

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

1837/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය.
[කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා]

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

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

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර්
21 දිනැති අංක 1837/29 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නියමය;
2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත්
3 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන්
ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 22 දිනැති අංක
1837/46 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක
1837/26 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 16 දිනැති අංක
1836/41 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ
235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10(අ) වැනි වගන්තිය
යටෙත් ආනයන තීරු බද්ද සම්බන්ධෙයන් වූ නිෙයෝගය (2013
ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1837/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය).[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

(i)

(ii)

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයාෙග්
එකඟත්වය ඇතිව පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක
1837/30 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; සහ
1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයාෙග්
එකඟත්වය ඇතිව පනවන ලදුව, 2013 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා
සම්බන්ධෙයන් රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිෙමන්ති සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම්;

(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ්හි
වාර්ෂික වාර්තාව;

(iii)

2011 වර්ෂය සඳහා පරන්තන් ෙකමිකල්ස් කම්පැනි
ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව;

(iv)

2010 වර්ෂය සඳහා සී./ස. ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(v)

2011/12 වර්ෂය සඳහා සී./ස. ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව.

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

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

சிவில்

விமான

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Civil Aviation)

ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
2011/2012 වර්ෂය සඳහා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

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

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා (උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු
විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் - தாவரவியல்
ெபா ப் ெபா
ேபாக்கு அ வல்கள் அைமச்சர்)

ங்காக்கள்,

(The Hon. Jayarathne Herath - Minister of Botanical
Gardens and Public Recreation)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හස්ත
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා සම්බන්ධෙයන් උද්භිද

පාර්ලිෙම්න්තුව

2641

2642

(අ)

[ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා]

(i)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින්
නිල්වලා ගෙඟ් බණ්ඩත්තර පෙද්ශෙය්දී ලවණ
බාධක ෙව්ල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා සැලසුම් සකස්
කර තිෙබ්ද;

(ii)

එම ෙව්ල්ල ඉදිකිරීෙමන්
අෙප්ක්ෂිත අරමුණු කවෙර්ද;

(iii)

එවැනි ෙව්ල්ලක් ඉදිකරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා වැය
කිරිමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

එම පතිපාදන සපයාගන්ෙන් ෙද්ශීය මූලාශවලින්ද;
නැතෙහොත්, විෙද්ශීය මූලාශවලින්ද;

(v)

ඉහත සඳහන් ෙව්ල්ල ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් සපයනු
ලබන ආයතනය ෙහෝ ආයතන සහ එක් එක්
ආයතනය ලබා ෙදන මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

(vi)

බණ්ඩත්තර පෙද්ශෙය් ලවණ බාධක ෙව්ල්ලක්
ඉදිකිරීම නිසා විශාල ෙගොවි බිම් පමාණයක වගා
හානිවන බවට පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් ෙචෝදනා
කරන්ෙන්ද;

උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

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

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation
Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, කඩුගන්නාව, මුදලිවත්ත පාර, අංක
147/1 දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි වයි.යූ.එස්. පීරිස් මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

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

(அ) (i)

நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப நில்வள
கங்ைகயின் பண்டத்தர பிரேதசத்தில் உப் நீர்த்
தைட அைணக்கட்ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்
காக திட்டங்கைள வகுத் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
அைணக்கட் ைன நிர்மாணிப்பதன்
லம் அைடவதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

அத்தைகய அைணக்கட்ெடான் நிர்மாணிக்கப்
ப ெமனில் அதற்காகச் ெசலவிட எதிர்பார்க்
கப்ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப நிதி ஏற்பா கள் உள்நாட்
ந்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப மா
ெவளிநாட்
லங்களி
ந்
ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;

(v)

ேமற்குறித்த அைணக்கட் ைன நிர்மாணிப்பதற்
காக நிதி வழங்கும் நி வனம் அல்ல
நி
வனங்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா நி வனத்தினா ம்
வழங்கப்ப கின்ற பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;

(vi)

பண்டத்தர பிரேதசத்தில் உப் நீர்த் தைட
அைணக்கட்ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதன்
லம்
ெப மளவிலான விவசாய நிலங்களின் பயிர்ச்
ெசய்ைககள் பாதிப் க்கு உள்ளாவதாக பிரேதசத்
தி ள்ள விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட் கின்றனரா
என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா?

ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, හිදැල්ලන, කුරුඳුවත්ත අංක
64 දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි කස්තුරි පැතුම් සුරංග මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදහිවල, මහරගම පාර, නැදිමාල අංක
27/3 දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඇම්.ඇම්.ඩී. විකමසිංහ
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

නිල්වලා ගෙඟ් බණ්ඩත්තර පෙද්ශය : ලවණ බාධක
ෙව්ල්ල
நில்வள கங்ைக- பண்டத்தர பிரேதசம் : உப் நீர்த்
தைட அைணக்கட்

BANDATTARA AREA - NILWALA RIVER : SALINITY BARRIER

2445/’12
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

හා

ජලාපවහන

අමාත තුමාෙගන්

ඇසූ

லங்களி
இன்ேறல்
ெபற் க்

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Will he state (i)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ජල සම්පාදන
පශ්නය - (2):

ගැනීමට

நீர் வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

අත්කර

whether a plan has been made by the Water
Supply and Drainage Board to construct a
salinity barrier in the Bandattara area of the
Nilwala River;
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(b)

(ii)

the objectives expected to be achieved by
the construction of this salinity barrier;

(iii)

if such a barrier is to be constructed, the
amount of money estimated to be spent on
it;

(iv)

whether such funds are sought from local or
foreign sources;

(v)

the institution/institutions that provide funds
for the construction of the aforesaid barrier
and the amount given by each institution
separately; and

(vi)

whether farmers in the Bandattara area
complain that crops grown in a large extent
of agricultural lands will be affected as a
result of the construction of this salinity
barrier?

If not, why?

2644

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

(අ)

(i)

2003 වසෙර්දී ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් බණ්ඩත්තර
පෙද්ශෙය් ලවණ බාධකයක් ආසියානු සංවර්ධන
බැංකු ආධාර යටෙත් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ
නමුත්, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ෙගොවි
සංවිධානවල විෙරෝධතා ෙහේතුෙවන් එම ව ාපෘතිය
කියාත්මක කිරීම අත්හිටුවා ඇත. තවද, ෙම්
සම්බන්ධව 2003 වසෙර් සිට 2012 වසර දක්වා
පැවති සාකච්ඡාවල පතිඵලයක් ෙලස, 2012.09.21
වැනි දින දිසාපතිතුමිය ඇතුළු මාතර දිස්තික්කෙය්
සියලු රාජ
හා අනුෙයෝජිත ආයතනවල
සහභාගිත්වෙයන් ක්ෙෂේත චාරිකාවක් පවත්වා
නිල්වලා ගෙඟහි ලවණ බාධකය ඉදි කිරීම සඳහා
සුදුසුම ස්ථානය තුඩාව ගුරුත්ව ජල බස්නාව Gravity Outlet - පහළින් වූ පෙද්ශය බවට
හඳුනාෙගන ඇත. ඒ සඳහා ශක තා අධ යනයන්
සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව මාතර ජල ෙයෝජනා
කමෙය්
හතරවන අදියර යටෙත් නාවිමන
ෙතොටුපළ පිහිටි ස්ථානෙය් ආසන්නව ලවණ
බාධකය ඉදි කිරීමට නියමිතව ඇත. ෙම් සඳහා
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිඛිත නිර්ෙද්ශය
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
ෙවත දැන් ලැබී ඇත.
ඒ අනුව බණ්ඩත්තර ලවණ බාධක ෙව්ල්ල ඉදි
කිරීෙමන් මුහුණ දීමට සිදුව ඇති පාෙයෝගික
අපහසුතාවන් මග හරවමින් ඊට පහළින් පිහිටි
නාවිමන ෙතොටුපළ අසළ ෙතෝරාගත් ස්ථානෙය්
ෙයෝජිත ලවණ බාධකය ඉදි කිරීමට දැනට
සැලසුම් කර ඇත.

(ii)

*

වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් පවතින විට
මුහුදු ජලය නාදුගල, කද්දූව හා බලකාවල
පිහිටුවා ඇති තුළුමං ළිං තුළට ගලා ඒම
වැළැක්වීම.

ෙමම ලවණ බාධක ඉදි කිරීෙමන් පසුව
ලවණ ජලය ගලා ඒම වැළෙකන බැවින්
දැනට ලවණ ජලය නිසා අසාර්ථකව ඇති
කුඹුරු අක්කර 5,000 ක් නැවත වගා
කිරීමට අවශ පරිසර සාධක වර්ධනය වීම.

*

කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්
(C O 2 )
තවද
පතිශතෙය් සමතුලිතතාව බිඳීම නිසා සිදු
විය හැකි කාලගුණික විපර්යාසයන් හා
ෙගෝලීය උෂණත්වය ඉහළයාම ෙහේතුෙවන්
මුහුදු ජල මට්ටටම වැඩි වීම පාලනය
කිරීමට ද ලවණ බාධකය ඉදි කිරීම
ඉවහල්වනු ඇත.

(iii)

2013 වසෙර්දී ෙමම ලවණ බාධකය සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 1,000ක්
පමණ ෙව්. තවද ෙයෝජිත ස්ථානෙය් ලවණ
බාධකය ඉදි කිරීම ෙහේතුෙවන් කිසිදු වන්දි මුදලක්
ෙගවීම සඳහා ෙමෙතක් තීරණයක් ෙගන
ෙනොමැත .

(iv)

විෙද්ශීය මූලාශවලින් මුදල් ෙසොයා ගැනීමට
නිර්ෙද්ශ කර ඇති අතර, ව ාපෘති ෙයෝජනා ලබා
ෙගන තාක්ෂණික කමිටුව විසින් ඇගයීම් ද කර
හමාරය. ඒ අනුව මූල ෙයෝජනාවල ඇගයීම්
සඳහා ඉදිරි මාස තුන ගත කිරීෙමන් අවශ
තීරණය ගැනීමට නියමිතය.

(v)

ෙමම ඉදිකිරීම් ෙයෝජිත මාතර ජල ෙයෝජනා
කමෙය් හතරවන අදියර යටෙත් සැලසුම් ෙකොට,
ලැබී ඇති ව ාපෘති
ෙයෝජනාවලට අයත්
තාක්ෂණික ෙයෝජනාවල - technical proposals ඇගයීම් කටයුතු අවසන් කර ඇත.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

*

තවද, එම ෙයෝජනාවලට අදාළ මූල ෙයෝජනාවල
- financial proposals - ඇගයීම් කටයුතු ෙම්
දිනවල සිදු කරමින් පවතින අතර, ණය පහසුකම්
පිළිබඳ ෙයෝජනා 2014 ෙපබරවාරි මාසයට ෙපර
ලබා දිය යුතුව ඇත. ඒ අනුව, 2014 පළමු කාර්තුව
තුළ පසම්පාදන කියාවලිය අවසන් කර 2014
ෙදවන කාර්තුෙව් කැබිනට් අනුමැතියට ඉදිරිපත්
කිරීමට නියමිතය. භාණ්ඩාගාරෙය් සහ කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් පසු 2014 තුන්වන
කාර්තුෙව් දි පමණ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට
සැලසුම් කර ඇත.
(vi)

ඔව්.
පාෙද්ශීය ෙගොවි සංවිධාන සහ මහජන
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙචෝදනා සැලකිල්ලට ෙගන
බණ්ඩත්තර පෙද්ශෙය් ලවණ බාධකය ඉදි කිරීම
සඳහා වූ ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙනොකිරීමට
තීරණය කරන ලදී.

(ආ) පැන ෙනො නඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මාතර නගරය සහ ඒ ආශිතව ජීවත්
වන ජනතාවට අවුරුද්ෙද් මාස කිහිපයක් ලවණ ආශිත ජලය
පානය කරන්නට සිදු වන තත්ත්වය මඟ හරවන්නට ඉදි කරන
ලවණ බාධකෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දවසක් සහ
අවසාන කරන දවසක් පිළිබඳව, ඔබතුමාට ෙමම ගරු සභාවට
කියන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා ද?

2645

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙපොෙහොර සහනාධාරය : විස්තර

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

உர மானியம் : விபரம்

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

2014 ෙමම ව ාපතිය සඳහා ෙතෝරා ගන්නා පර්ශ්වයට
ෙටන්ඩරය භාර දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව, හැකි ඉක්මනින් මූලික කටයුතු ආරම්භ
කරන්නයි. ෙමවැනි බාධකයක් හදිසිෙය් ඉදි කරන්න බැහැ, ගරු
මන්තීතුමා. පර්ෙය්ෂණ ගණනාවක් සමඟ තමයි ඉදි කිරීම් කරන්න
ෙවන්ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

FERTILIZER SUBSIDY : DETAILS

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)
(i) සහනාධාර පදනම මත ෙපොෙහොර ලබා ෙදන්ෙන්
කවුරුන් හටද;
(ii)

සහනාධාර පදනම මත එක් ෙගොවිෙයකුට ලබා
ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

සහනාධාර මත ලබා ෙදන ෙපොෙහොර ලබා ගැනීම
සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ෙගොවිෙයකු අනුගමනය
කළ යුතු කියාදාමය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක ෙදොරවල් කීපයක් සවි කරනවාට වඩා, ෙගොවි
සංවිධාන දිගින් දිගටම ඉල්ලන්ෙන්, ලවණ බාධකය වරින් වර
සම්පූර්ණෙයන් එසවීමට සහ පහත් කිරීමට පුළුවන් වන regulator
ෙදොරවල් සහිත කමයක්. ෙමොකද, හිටපු ගමන් ගං වතුර එනවා.
අවුරුදු 10කට සැරයක් මාතර දිස්තික්කය ගං වතුෙරන් පීඩා
විඳිනවා. 2003න් වසර 10කට පසුව එළඹුණු ෙම් 2013 වසර ආපසු
ගං වතුර ඇති වීෙම් අවදානම්කාරී වසරක් විධියට හඳුනාෙගන
තිෙබනවා. ෙමොකද, මීට අවුරුදු 10කට කලින් 2003 තමයි මහා ගං
වතුරක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කම ෙදෙකන් ෙමොකක්ද
පාවිච්චි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි?
සම්පූර්ණෙයන් ඔසවන්න පුළුවන් ෙදොරවල් සහිත කමයක් ද?
එෙහම නැත්නම් ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක් ද?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම පිණිස 2010,
2011 සහ 2012 වර්ෂයන් තුළ සත වශෙයන් වැය
කළ මුදල් පමාණයන් දිස්තික් පදනමින්, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙගොවි ජනතාව සහ වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ
සාකච්ඡා ෙකොට ඇති කළ ව ාපෘතියක් තමයි කියාත්මක
කරන්ෙන්. ලවණ වතුර උඩින් පමණක් ෙනොෙවයි ෙපොෙළොව
යටිනුත් ගමන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්කයි නිල්වලා
ගඟ අවට නිම්නයට සිදු වී තිෙබන පශ්නය. ඒ නිසා අපි ෙම් වාරෙය්
ෙම් පිළිබඳ අත් දැකීම් තිෙබන ඉංජිෙන්රුවන් සහ මහ ජනතාව
සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් තමයි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. එය එක
පාර්ශ්වයක්, තනිවම කරනවා ෙනොෙවයි.

(ii)

එම සහනාධාරය සඳහා සත වශෙයන් ෙගවීම් සිදු
කිරීම සඳහා අවශ වන මුදල් පවාහය කවෙර්ද;

(iii)

ඉහතකී වර්ෂයන්හි අය වැය ෙල්ඛනවලින්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ෙවන් කිරීමට
ෙයෝජනා කරන ලද මුදල් පමාණයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

உரம் யா க்கு மானிய அ ப்பைடயில் வழங்கப்
ப கிற என்பைத ம்;

(ii)

ஒ
விவசாயிக்கு மானிய அ ப்பைடயில்
வழங்கப்ப கின்ற உரத்தின் அளவிைன ம்;

(iii)

மானிய
உரத்திற்காக
விண்ணப்பிப்பதற்கு
விவசாயி
ஒ வர்
பின்பற்ற
ேவண் ய
நைட ைறயிைன ம்;
அவர் இச்சைபக்கு
ெதாிவிப்பாரா?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, වකුගඩු සහ ෙවනත් ෙබෝ ෙනොවන
ෙරෝගවලට ෙම් ජලෙයහි බලපෑමක් තිෙබනවා. ෙගොඩක් අය දැන්
වතුර filters පාවිච්චි කරන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙම්
වතුර filtersවල පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට
මැදිහත් වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 2014 ෙවනුෙවන් හදන්න පුළුවන් ද
කියා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ඒක ජාතික
වශෙයන් වැදගත් කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවා ද?

(ஆ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில் உர
மானியம்
வழங்குவதற்காகச்
ெசலவிட்ட
உண்ைமயான ெதாைகயிைன மாவட்ட அ ப்
பைடயில் ெவவ்ேவறாக ம்;

(ii)

அத்தைகய மானியத்தின் உண்ைமயான ெகா ப்
பன க க்கு ஆதரவளிப்பதற்கான காேசாட்டத்
திைன ம்;

(iii)

ேமற்குறிப்பிட்ட வ டங்களின் வர
ெசல த்
திட்டத்தில் உர மானியத்திற்காக ஒ க்குவதற்கு
உத்ேதசிக்கப்பட்ட
ெதாைகைய ம்
அவர்
கூ வாரா?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත ාංශය යටෙත් මා කළ
කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කළා. ඒ ෙරගුලාසි සකස් ෙවමින්
පවතිනවා. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනත යටෙත්
තමයි දැනට ෙමය කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ෙම් ගැන
අවධානය ෙයොමු කර ඉතා ඉක්මනින් ඒ ෙරගුලාසිය පකාශයට පත්
කරනවා.

2467/’12

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Agriculture:
(a) Will he inform this House (i) to whom the fertilizer is being given on a
subsidy basis ;
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(b)

(c)

(ii)

the amount of fertilizer given on subsidy
basis per farmer; and

(iii)

the process to be followed by a farmer to
apply for the subsidized fertilizer?

(iii)

Will he state (i)

the actual amount spent on giving fertilizer
subsidy in the years 2010, 2011 and 2012
separately on district basis;

(ii)

the cash flow to support the actual payment
of such subsidy; and

(iii)

the amount proposed to be allocated for
fertilizer subsidy in the budget of the
aforesaid years?

If not, why?

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(i)

(ii)

සියලුම ෙගොවීන්ට. එහිදී,
1.

වී නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන්ට කිෙලෝගෑම්
50ක ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350.00
බැගින්ද

2.

වී හැර ෙවනත් ෙබෝග නිෂ්පාදනය කරන
ෙගොවීන්ට කිෙලෝගෑම් 50ක
ෙපොෙහොර
මිටියක් රුපියල් 1200.00 බැගින්ද

3.

විෙශේෂ ෙපොෙහොර මිශණ භාවිත කරන
ෙගොවීන්ට කිෙලෝගෑම් 50ක ෙපොෙහොර
මිටියක් රුපියල් 1300.00 බැගින්ද ලබා ෙද්.

ෙපොෙහොර ලබා දීෙම්දී ෙපොෙහොර ලබා ගන්නා
පුද්ගලයා ෙනොව ඔහු වගා කරන භූමි පමාණය
පදනම් කරෙගන සහනාධාර ෙපොෙහොර නිකුත්
කරයි. එහිදී එක් එක් ෙබෝගයට අදාළ ෙපොෙහොර
නිර්ෙද්ශය පදනම් කර ගනිමින් ෙපොෙහොර
අවශ තාව ගණනය කරයි.

වී ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා ගැනීෙම්දී අදාළ
ෙගොවියා විසින්, තම බල පෙද්ශෙය් ෙගොවිජන
ෙසේවා මධ ස්ථානෙයන් නිකුත් කරනු ලබන
ෙපොෙහොර ඉල්ලුම් පතය, තමන් සාමාජිකත්වය
දරන ෙගොවි සංවිධානෙය් නිර්ෙද්ශය සහිතව කුඹුර
පිහිටි වසෙම් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන
සහකාර නිලධාරි ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අදාළ
ඉල්ලුම් පතයට ඔහුෙග් නිර්ෙද්ශය ලැබුණු පසු එය
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයට ඉදිරිපත්
කිරීෙමන් තම කුඹුරු ඉඩමට හිමි සහනාධාර
ෙපොෙහොර පමාණය ලබා ගත හැකි ෙව්.
වී හැර ෙවනත් කෘෂි ෙභෝග සඳහා සහනාධාර
ෙපොෙහොර ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානවලින්
ෙහෝ විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර
අෙළවිකරුවන් මඟින් ෙහෝ ලබාගත හැකි ෙව්.

(ආ)

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා (කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(අ)
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(i)

ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම්දී 2010, 2011,
2012 වර්ෂවලදී සත වශෙයන් වැය කළ මුදල්
පහතින් දැක්ෙව්.
2010 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 22,277.70 යි.
ඒ වර්ෂෙය්දී වී සඳහා පමණයි සහනාධාර දීලා
තිෙබන්ෙන්.
2011 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 29,801.82
2012 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 36,456.04
2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂයන් තුළ සත
වශෙයන් වැය කළ මුදල් පමාණයන් දිස්තික්
පදනමින් පහත දක්වා ඇත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා]

වී ෙනොවන අෙනකුත් ෙභෝග සඳහා ෙගවීම් සිදු
කිරීම ෙවනුෙවන් අවශ මුදල් පවාහය පහත පරිදි
ෙව්.
2010 වර්ෂෙය්දී ෙවනත් ෙභෝග සඳහා ෙපොෙහොර
සහනාධාරය කියාත්මක වූෙය් නැත.
2011 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 15,382.00
2012 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 11,967.00
(ii)

(iii)

ෙපොෙහොර
සහනාධාර
සඳහා
කෘෂිකර්ම
අමාත ාංශෙය් පතිපාදනයක් ෙලස අය වැෙයන්
ෙවන් කරන ලද මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ඇති
අතර, ෙපොෙහොර ආනයනය කරන සමාගම් විසින්
ආනයනික ෙතොරතුරු ජාතික ෙපොෙහොර ෙල්කම්
කාර්යාලය මඟින් භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දුන් පසුව අදාළ මුදල්
සමාගම් ෙවත නිකුත් කරනු ලැෙබ්.
වර්ෂ 2010 දී රුපියල් මිලියන 30,000.00
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ෙවනුෙවන් රජය දරන සත වැය බර එම වර්ෂය තුළ ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙලස රජය විසින් සමාගම් ෙවත ෙගවන ලද මුළු
මුදල් පමාණයන් අතරත් යම් ෙවනසක් පවතින්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අහලා තිෙබන්ෙන් සත වශෙයන් සිදු කරන ලද ෙගවීම්.
එෙහම ෙගවලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සමාගම්වලට මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා ද නැද්ද කියලායි
අහන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම cash flow එෙකන් ඉල්ලුෙව් ඒකයි.

වර්ෂ 2011 දී රුපියල් මිලියන 20,000.00
වර්ෂ 2012 දී රුපියල් මිලියන 33,800.00

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග්
ආ (ii) පිළිතුර අනුව සම්පූර්ණ සහනාධාර මුදල් පමාණය 2010ට
රුපියල් මිලියන 22,000යි; 2011ට රුපියල් මිලියන 29,000යි
කිව්වාට ෙම්ක ෙගවන්න මුදල් අමාත ාංශයට පතිපාදන ෙවන් කර
නැහැ. CIC වාෙග් ෙකොම්පැනි අද බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති අනුව. ඒ, සහනාධාර ලබා
දීම සඳහා ෙපොෙහොර අරෙගන ඒවාට මුදල් ෙනොෙගවීම නිසා.
ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයට තිෙබන
ෙගවීම් කරන්ෙන් නැතුව ද කියන එක මා නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.

ෙම් කමයටයි ෙගවන්ෙන්.
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔය ෙපොෙරොන්දු ෙන්. ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණත්
ෙකොම්පැනියට මුදල් ෙගවලා නැහැ. බංෙකොෙලොත් ෙවලා
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මුදල් ෙගවනවා. මුදල් ෙගවන කමයකුත් තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය තුළ මුදල් අමාත ාංශය ෙමෙහම
ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා නම් ඒක ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්?
ඔබතුමාට ඒක සාක්ෂාත් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ෙම් ආකාරයටයි ෙගවීම් කරන්ෙන්. ෙපොෙහොර සමාගම්
ෙපොෙහොර ෙතොග ෙගන්වා හය මාසයකට පසුව මුදල් ෙගවීෙම්
පදනම මතයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වර්ෂයකදී සත
වශෙයන් ෙගොවීන්ට ෙබදා හරින ලද ෙපොෙහොර පමාණය

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව
අලවලට බදු වැඩි කරන විට අෙනක් පැත්ෙතන්
කැසිෙනෝකාරයන්ෙග් tax අඩු කරන්න ගැසට් පතයක් ගහනවා.
දැන් අහිංසක ෙගොවීන්ට කිසිම සහනාධාරයක් ෙදන්ෙන් නැතුව
කැසිෙනෝකාරයින්ට ඔක්ෙකෝම සහන දීලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කෘෂි කර්මය නැති
කරලා කැසිෙනෝ රජ කරවන එක ද?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ පශ්නයට මම පිළිතුර දීලා
තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සමාගම්වලට අදාළ පශ්නය,- [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. කැසිෙනෝ
සඳහාත් ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා ද?
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වැලිසර කළු ඇළ කැපීෙම් ව ාපෘතිය : මාර්ගය
ෙවනස් කිරීම

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙගන්වන ෙපොෙහොර
තත්ත්ව පාලනයක් යටෙත් ද ෙග්න්ෙන්? අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්,
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, වකුගඩු ෙරෝගය
නිසා. අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබන විධියට ඔබතුමන්ලා බාල
ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා රුපියල් 350ට ෙදන්න පටන් ගත් නිසා
තමයි ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වීම නිසා
අස්වැන්නකුත් නැහැ, නමුත් වකුගඩු ෙරෝගයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.

ெவ சைற க

BLACK CANAL DIGGING PROJECT IN WELISARA: CHANGE OF
SPECIFIED COURSE
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6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(i)

වත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, කළු
ඇළ කැපීෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් වැලිසර
ෙවඩිෙබෙහත් ගබඩාව ආසන්නෙය්, ෙහොරෙප
දුම්රියෙපොළ දිසාවට මීටර් 200කින් පමණ නියමිත
මාර්ගය ෙවනස් කර ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම්
හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව විසින් ඇළක්
හාරමින් තිෙබ් ද;

(ii)

එම ඇෙළේ නියමිත මාර්ගය ෙවනස් කරනු
ලබන්ෙන් ෙවඩිෙබෙහත් ගබඩාෙව් ආරක්ෂාව
උෙදසා නාවික හමුදාව විසින් කළ ඉල්ලීමක්
ෙහේතුෙවන්ද;

(iii)

එම ඇළ මාර්ගය ෙපෞද්ගලික කුඹුරු ඉඩම් හරහා
හාරනු ලබන බැවින් එම කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ට
වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ඒක අසත යක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීම වකුගඩුවලට
බලපානවා ද කියන එකයි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

අපි ඒ ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් ඉතාම පමිතියකින් යුතුවයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

“ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර ෙදන්න එපා” කියන එකයි යූඑන්පී එක
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

எல கால்வாய் க த்திட்டம்: வழி
மாற்றம்

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

மத

அ

வல்கள்

(அ) (i)

வத்தைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் க
எல
கால்வாய் க த்திட்டத்தின் கீழ், ெவ சைற
ெவ ம ந் க்
களஞ்சியத்திற்கு
அ கில்
ெஹாரப்ேப ைகயிரத நிைலயத்ைத ேநாக்கிய
தாக சுமார் 200 மீற்றர் அளவில் உத்ேதசிக்கப்
பட்
ந்த வழிைய மாற்றியைமத்
இலங்ைக
காணி மீட்டல் மற் ம் அபிவி த்திக் கூட் த்
தாபனத்தினால் கால்வாெயான்
ெவட்டப்ப
கின்ற என்பைத ம்;

(ii)

ெவ ம ந் க் களஞ்சியத்தின் பா காப் க்காக
கடற்பைட வி த்த ேவண் ேகா க்கைமய
குறித்த கால்வாய் ெசல்கின்ற வழி மாற்றப்
ப கின்றதா என்பைத ம்;

(iii)

ெவட்டப்ப கின்ற கால்வாய்க்குக் கு க்காக
காணப்ப ம் தனியார் வயற்காணிகள் சார்பில்
குறித்த வயற்காணிகளின் உாிைமயாளர்க க்கு
இழப்பீட் த்
ெதாைககள்
வழங்கப்ப மா
என்பைத ம்;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(iv)

ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

(Mr. Speaker)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ඉතාමත්ම නිවැරදි
ආකාරයටයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙපොෙහොර දීෙමන් වකුගඩු ෙරෝගයට යම් බලපෑමක් තිෙබනවා
ද කියන එකයි අහන්ෙන්. ඉතින් ඒකට පිළිතුරක් දුන්නා නම් හරි.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

වකුගඩු ෙරෝගය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අවුරුදු ෙදක තුන
තුළ පමණක් ෙනොෙවයි ෙන්. අනිත් එක, වකුගඩු ෙරෝගයට
බලපාන එකම කාරණය රසායනික ෙපොෙහොර පමණක්ය යන්න
තවම අවසාන නිශ්චයකට ඇවිල්ලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය පචලිත කරන්න. එතෙකොට
ඔක්ෙකෝම හරිෙන්.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව

2653
[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

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

Will he inform this House (i)

whether the Sri Lanka Land Reclamation
and Development Corporation has been
digging a canal shifting its specified course
by approximately 200 metres towards the
Horape Railway Station near the
gunpowder warehouse at Welisara under
the Black Canal Digging Project within the
Wattala Divisional Secretary's Division;

(ii)

whether the specified course was changed
on a request made by the Navy for the
security of the gunpowder warehouse;

(iii)

whether compensation will be paid to the
owners of the paddy lands that lie along the
canal that is being dug; and

2654

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම්ක යුද්ධය තිබුණු වත්තල ෙනොෙවයි. ෙම්ක වත්තල. ජල
බැස්ම පිළිබඳව ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන ඔබතුමාට මා
ෙගෞරවෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, වත්තල හුඟක් ඉඩම්වල
ජල මට්ටම වැඩියි. ඒ නිසා ජලය බස්සන්න ඕනෑ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙවඩි ෙබෙහත් ගබඩාෙව් ආරක්ෂාවට ෙම් ඇළ කපනවාය
කියලායි කියා තිබුෙණ්.
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඉඩම් හිමියන් කිසි
ෙකෙනකු දැනුවත් ෙනොකර තමයි ෙම් ඇළ මාර්ගය කපලා
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ කාරණය පිළිගන්නවා ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම පිළිතුරක් දුන්නා.

if so, on what date?
(b)

If not, why?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

පිළිතුරු දුන්නාට හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙමය වැදගත් පශ්නයක්.
ෙම් ඇළ මාර්ගය බලහත්කාරෙයන් කපලා තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ෙම් පශ්නයට
පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

ආරක්ෂක අවශ තාවන් මත මීටර් 200කින් පමණ
නියමිත මාර්ගෙයන් ඇළ ෙවනස් කරමින් ශී ලංකා
ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම්
සංස්ථාව විසින් කළු ඇළ පතිසංස්කරණය කිරීෙම්
කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ. බෙලන්
තිෙබන්ෙන්.

ෙනොෙවයි

ෙම්

(The Hon. John Amaratunga)

(iii)

ඉඩම් අත්පත් කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධානයන්ට
අනුකූලව ඉඩම් අත්පත් කර කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්
ෙවත වන්දි ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

කපලා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ඔව්.

ඉඩම් අත්පත් කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර
වන්දි ලබා ෙදන දිනය නිශ්චිතව කිව ෙනොහැකිය.

මාර්ගය

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(ii)

(iv)

ඇළ

ඇයි නැත්ෙත්?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජලය බස්සන මාර්ගෙයන්, ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා
කිරීමක්]
ඔබතුමා සමඟ කථා කරලා ෙන් වත්තල හැම ෙදයක්ම
කරන්ෙන්, අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. ඔබතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරලායි හැම ෙදයක්ම කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
යුද්ධයත් අවසාන වුණාට පස්ෙසේ ආපසු ඇළක් කපන්ෙන්
ෙමොකටද? ඒ පෙද්ශයට එවැනි අවශ තාවක් නැහැ කියන
කාරණය ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එෙහම ද කරන්ෙන්? අපි දන්ෙන් නැහැ
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙකොන්තාත් එතුමාට දීලායි කියලා.

ෙන්,
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මා විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලායි
ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] සාකච්ඡා කරනවා
ෙන්.

2656

(ආ) කිකට් තරගවල විකාශන අයිතීන් අෙළවි කිරීම තුළින්
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් 2009, 2010, 2011 සහ
2012 වර්ෂවලදී ඉපැයූ ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(Mr. Speaker)

ඒ පජාතන්තවාදය.

(அ) (i )

இலங்ைகக் கிாிக்ெகட் நி வனத்தின் 2009ஆம்
ஆண்
ந்
இற்ைற வைரயில் உள்ள
வாறான பண ஒ க்கங்கைள ம்;

(ii)

ஒவ்ெவா
வ டத்தின் ஆரம்பத்தின்ேபா ம்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வ மானத்திைன இலங்ைக
கிாிக்ெகட் நி வனத்தினால் அைடய
யாமல்
ேபா ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

அவ்வாறாயின், அச்சூழ்நிைலக்கான காரணத்தி
ைன ம் அவர் கூ வாரா?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. වන්දි ෙගවීම ගැන අද වන තුරු කිසිම කථාවක්
නැහැ. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියවත් කැඳවා නැහැ, ෙම්ෙක් වන්දිය
තක්ෙසේරු කරන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් නිෙයෝග යටෙත් නිෙයෝගය නිකුත්
කරලා වන්දි ෙගවීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. [බාධා කිරීමක්]
තවම නැහැ. එකඟයි.

(ஆ) கிாிக்ெகட் ேபாட் கைள ஒளிபரப் ச் ெசய்வதற்கான
உாிைமைய 2009, 2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம்
ஆண் களின்ேபா விற்பைன ெசய்ததால் இலங்ைக
கிாிக்ெகட் நி வனத்திற்குக் கிைடத்த வ மானத்
திைன ம் அவர் ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

asked the Minister of Sports:

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් ජීවිත කාලය තුළ ෙගවනවා ද?

(a)

Will he state (i)

the cash reserves of Sri Lanka Cricket from
the year 2009 up to now separately;

ඔබතුමා ෙම් පශ්නය ඇහුවාට ඔබතුමාට ඡන්ද ටිකක් වැඩි
ෙවයි. [බාධා කිරීමක්]

(ii)

whether the Sri Lanka Cricket has not been
able to achieve the budget set at the
beginning of each year; and

ශී ලංකා කිකට් ආයතනය : මුදල් සංචිත

(iii)

if so, the reasons for that situation?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

இலங்ைகக் கிாிக்ெகட் நி வனம் : பண ஒ க்கம்
SRI LANKA CRICKET: CASH RESERVES

(b)

Will he also state the revenue obtained by the Sri
Lanka Cricket through selling the telecasting
rights of cricket matches for the years 2009, 2010,
2011, and 2012 separately?

(c)

If not why?
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8. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

2009 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ශී ලංකා කිකට්
ආයතනය සතු මුදල් සංචිත වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා)
த்கமேக -

விைளயாட்

එක් එක් වර්ෂය ආරම්භෙය්දී සැලසුම් කරන ලද
පරිදි එකී අය-වැය ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට
ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ෙනොහැකි වී තිෙබ්ද;

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

එෙසේ නම්, එම තත්ත්වයට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த அ
த் ைற அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ)

(i)

2009, 2010, 2011 හා 2012 වර්ෂයන්හි ශී ලංකා
කිකට් ආයතනය සතු මුදල් සංචිත පමාණයන්
පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි ෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙදසැම්බර් 31 දිනට මුල් හා මුදල් සමාන දෑ

බැංකුෙව් හා අතැති මුදල්

2009 රු.

2010 රු.

2011 රු.

2012 රු.

16,594

4,217,444

8,859

1,134,105

ස්ථාවර තැන්පතු

77,321,250

-

-

-

ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම් (අනුරූප
ෙඩොලර් පමාණය රුපියල්වලින්)

54,015,961

214,086,254

2,139,698

488,435,724

T/B Repo ශී ලංකා කිකට්
ආයතනය

84,000,000

224,500,000

2,000,000

50,000,000

T/B Repo ආපදා පිළිසරණ
අරමුදල

19,391,276

21,327,121

17,855,371

19,713,042

සුළු මුදල් අගිමය

842,813

1,025,000

795,000

940,000

බැංකු අයිරාව

(139,381,568)

(123,660,335)

(356,727,990)

(83,293,613)

96,206,326

341,495,484

333,929,062

476,929,258

මිලියන 96

මිලියන 341

මිලියන - 333

මිලියන 476

(ii)

එක් එක් වර්ෂවලදී අය වැය ඉලක්ක සාක්ෂාත්
කර ගත් පමාණයන් "A" ඇමුණුම තුළ
විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. අදාළ ඇමුණුම මා
සභාගත* කරනවා.

(iii)

ඉහත (ii) පිළිතුෙරහි සඳහන් ඇමුණුම පකාරව
2009, 2010 හා 2012 වර්ෂයන්හි අය වැය
ඉලක්ක ළඟා කර ගත ෙනොහැකි වී ඇති අතර
ඊට ෙහේතු පිළිෙවළින් පහත පරිදි ෙව්.
2009 - අය වැය සැලසුමට අනුව අෙප්ක්ෂිත
ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් ලැබීමට පධාන
ෙහේතුව වූෙය් පවත්වන ලද අමතර තුන්ෙකොන්
තරගාවලිය (ශී ලංකා, පාකිස්ථාන සහ
නවසීලන්ත) සඳහා ලද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
3,850,000.00ක අමතර ආදායම ෙහේතුෙවනි. ෙමය
2009 වසර සඳහා සකස් කළ අනාගත තරගාවලි
වැඩසටහනට ඇතුළත් ෙනොවූ අතර, ෙම්
ෙහේතුෙවන් අමතර වැය පක්ෂය ද ඉහළ ගිය අතර,
වාර්ෂික අය වැය සැලසුමට සාෙප්ක්ෂව
සංසන්දනය කිරීෙම්දී සත වැඩි වීම් "A" ඇමුණුම
තුළ පැහැදිලිව දක්වා ඇත.

2010 - නීතිපති විසින් අනුමත කරන ලදුව
රූපවාහිනී විකාශන අයිතීන් පිළිබඳව ගිවිසුෙම්
ඇතුළත් කළ වගන්ති අනුව ජාත න්තර
රූපවාහිනී විකාශන අයිතිකරුවන් ෙවත ලබා දුන්
ෙඩොලර් මිලියන 3ක පතිදාන ෙහේතු ෙකොට ෙගන
විෙශේෂෙයන් ආදායෙම් අඩු වීමක් ඇති විය. තවද,
අය වැය සැලසුමට අනුව අෙප්ක්ෂිත වැය
පමාණයට වඩා වැඩි වියදමක් දැරීමට පධානම
ෙහේතුව වූෙය් "A" කණ්ඩායම සහභාගි වූ කිකට්
සංචාරයන් සඳහා වැය කළ මුදල වාර්ෂික
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙවන් ෙකොට ෙනොතිබූ බැවිනි.
2010 වසර සඳහා සකස් කළ අනාගත තරගාවලි
වැඩසටහනට ෙම් තරඟාවලිය ඇතුළත් ෙකොට
ෙනොතිබීම එයට ෙහේතුවයි.
2012 - අය කර ගත ෙනොහැකි වූ වැට් බදු කපා
හැරීම නිසා වියදෙම් වූ වැඩි වීම.
(ආ) කිකට් තරගවල විකාශන අයිතීන් අෙලවි කිරීම තුළින්
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 2009, 2010, 2011 සහ 2012
වර්ෂවල ඉපැයූ ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් "B"
ඇමුණුම පරිදි ෙව්. එම ඇමුණුම මා සභාගත* කරනවා.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
ගරු මන්තීතුමා ෙම් විධියට ඒ ආදායම් ලැබිලා තිෙබනවා.
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
* Annexes tabled:

Annex - A

Budget
Year ended 31st December 2009
Budget
Rs.

Actual
Rs.

Income

1,994,409,044

2,404,824,115

Variance Favourable
(Adverse)
Rs.
410,415,071

Expenditure

2,037,973,625

2,305,202,612

(267,228,987)

(43,564,581)

99,621,503

143,186,084

Million -43

Million 99

Million 143

Surplus of income over Expenditure

Variance Favourable
(Adverse)
%
20.58
(13.11)

Note
*
*

increase in income is mainly due to additional income on Triangular amounting to US $ 3,850,000 not incorporated in FTP 2009.
Actual surplus of income over Expenditure is favourable as compared to budget.

Year ended 31st December 2010
Budget
Rs.

Actual
Rs.

Income

3,372,473,779

2,905,262,653

(467,211,126)

(13.85)

Expenditure

2,386,444,369

2,474,402,733

(87,958,364)

(3.69)

986,029,410

430,859,920

(555,169,490)

Surplus of income over Expenditure

986 Million

430 Million

Variance Favourable
(Adverse)
Rs.

Variance Favourable
(Adverse)
%

- 555 Million

Note
*

Decrease in income is mainly due to a rebate of US $ 3 Million being granted to the International TV rights holder as approved by AttorneyGeneral due to clauses incorporated in TV Rights agreement.

Year ended 31st December 2011
Budget
Rs.
Income

2,652,662,871

3,090,824,962

Variance Favourable
(Adverse)
Rs.
438,162,091

Expenditure

3,108,710,772

2,496,151,679

612,559,093

Surplus of income over Expenditure

(456,047,901)

594,673,283

1,050,721, 184

-456 Million

Actual
Rs.

594 Million

Variance Favourable
(Adverse)
%
16.52
19.70

1050 Million

Note
*
*

Increase in income is attributable to the reversal of provision for creditors of Rs. 101.37 million and differences due to budgeted exchange
rate applied and actual exchange rates on transaction dates.
Actual surplus of income over Expenditure is favourable as compared to budget.

Year ended 31st December 2012
Budget
Rs.

Actual
Rs.

Variance Favourable
(Adverse)
Rs.

Income

4,150,757,141

4,350,784,821

200,027,680

Expenditure

2,780,371,180

2,980,933,207

(200,562,027)

Surplus of income over Expenditure

1,370,385,961

1,369,851,614

(534,347)

1370 Million

1369 million

Variance Favourable
(Adverse)
%
4.82
(7.21)

Note
*
*
*

Increase in income is due to differences due to budgeted exchange rate applied and actual exchange rates on transaction dates.
Increase in expenditure is due to irrecoverable VAT being written off.
Actual surplus of income over Expenditure is comparable with budget.
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Annex B
INTERNATIONAL TV RIGHTS INCOME
FROM TV RIGHTS HOLDERS US$
Year ended 31st December 2009
Indian Tour
Pakistan Tour
New Zealand Tour
Pakistan/New Zealand/Sri
Lanka Triangular

Year ended 31st December 2010
Indian Tour
India/New Zealand/Sri Lanka
Triangular
West Indies

Year ended 31st December 2011
Australian Tour

Year ended 31st December 2012
England Tour
Pakistan Tour
Indian Tour
New Zealand Tour

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

4,900,000
844,000
181,000

9 million

US$
5,000,000
10,150,000
125,000
-----------15,275,000 15 million
========
US$
1,971,000
------------1,971,000 1 million
========

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති ජාත න්තර කිකට්
කවුන්සලය විසින් ඉදිරි තරගාවලි පිළිබඳව, FTP එක පිළිබඳව
අවුරුදු ගණනාවකට කලින් දැනුම් ෙදන බව. එක කාලයක් අපට
වැඩි තරගාවලි පමාණයක් ලැබුණා. ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් අපට
දිගින් දිගටම තරගාවලි ලැබිලා තිෙබනවා. හැබැයි සමහර රටවලට
තරගාවලි ලැබිලා නැහැ. ICC එක, එක් එක් වර්ෂවලදී ඒ ඒ
රටවලට ලබා ෙදන තරගාවලි පමාණය වැඩි ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අහන්ෙන් බංග්ලා ෙද්ශ කිකට් පාලක මණ්ඩලය ලබා
තිෙබන ආදායම වැඩි වීම ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] බංග්ලා ෙද්ශය
කියන්ෙන් -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒ රටවලත් තරගාවලි පැවැත්ෙවනවා. අෙනක් රටවල් එහි
ගිහිල්ලා කීඩා කරනවා. එතෙකොට තමයි ආදායම් වැඩි වන්ෙන්.
බංග්ලාෙද්ශයත් එක්ක Indian tour එකක් තිබුෙණොත් වැඩි
ආදයමක් ලැෙබනවා. ඒ වෙග් තරගාවලි ඒ රටවලට වැඩිෙයන්
ලැෙබන්න ලැෙබන්න ආදායම් පමාණය වැඩි ෙවනවා.

US$
2,066,667
871,500
12,744,000
365,000
------------16,047,167 16 million
========

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමතුමා කිව්වා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් පරිදි නීතිය
පිළිපදින්න ගිහින් යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන 3ක් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 400ක්. රුපියල්
මිලියන 400ක් කාෙග් සාක්කුවටද ගිහින් තිෙබන්ෙන්?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. කීඩාව අලුත් ගමනක් ආරම්භ
කර තිෙබන බව මම දන්නවා. නමුත් ෙම් දීලා තිෙබන උත්තරය
අනුව කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ආදායම් පමාණය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙය් කිකට් පාලක මණ්ඩලය ලංකාෙව්
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට වඩා තුන් ගුණයක් ආදායම් ලබලා
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙමොකක්ද කියන්න
තිෙබන්ෙන්? ලංකාව බංග්ලා ෙද්ශයට වඩා සියයට සියයක්ම
ෙහොඳයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ගත් ආදායම් පමාණයට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි බවයි. අෙප්
කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම කිකට් කණ්ඩායමයි.
බංග්ලා ෙද්ශ කිකට් පාලක මණ්ඩලයට වැඩි ආදායමක් ලබා
ගන්න පුළුවන් නම්, අෙප් කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ආදායම අඩු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දූෂණය නිසා ද, නැත්නම් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා
ද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

US$

3,850,000
------------9,775,000
========
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමා, නැවත ඒ පශ්නය අහන්න.

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කාෙග්වත් සාක්කුවට ගිහිල්ලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 2010
අවුරුද්ෙද් විකාශන අයිතිය සඳහා ෙටන්ඩර් පත් කැඳවලා
තිෙබනවා. ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් තමයි එය ශී ලංකාෙව්
විකාශනය කරලා තිෙබන්ෙන්. Nimbus Sport International
(Pvt.) Limited කියන ආයතනයට තමයි ෙම්ක දීලා තිබුෙණ්.
ශී ලංකාෙව් රූපවාහිනී සංස්ථාව මඟින් ඒක ෙපන්වන ෙකොට
ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු පෙද්ශෙය් අෙප් satellitesවලින් එෙහේ
ෙපන්නුවාය කියලා ඒ අය අපට විරුද්ධව නඩුවක් දැම්මා. ඒක
නීතිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරලා ඒ නඩුව සමථයකට පත් ෙවලා
යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 3ක් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට
පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මම පිළිගන්නවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා කිව්ෙව්, බංග්ලා ෙද්ශ කිකට් පාලක මණ්ඩලය ලබා
තිෙබන ආදායම් පමාණය ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය ලබා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ජාතික රූපවාහිනිය, සිරස, MTV වාෙග් රූපවාහිනී නාළිකාවලට
විකාශන අයිතිය - TV rights - දීලා ශී ලංකා කිකට් පාලක
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මණ්ඩලයට ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම් පමාණය Carlton Sports
Network - CSN - එකට දීම නිසා නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කත්
කාෙග් පාඩුවක් විධියට ද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? අන්තිමට බදු
ෙගවන්නාෙග් අලාභයට තමයි ෙම්ක ලක් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඇයි
ෙමවැනි කටයුතු කරන්ෙන්? එක පැත්තකින් මිලියන තුනක් පාඩුයි
කියලා පිළිගන්නවා. ෙමහි පාඩුව මිලියන 10ක් කියලා ඔබතුමා
පිළිගන්නවා ද?
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ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2 0 1 2ஆம் ஆண் ல் சி ேபாகத்தின்ேபா
ஏற்பட்ட வரட்சி காரணமாக கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில் ெநற்ெசய்ைகக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமேல குறிப்பிட் ள்ளவா , ெநற்ெசய்ைகக்கு
ஏற்பட் ள்ள பாதிப் க்கு இ வைர விவசாயி
க க்கு நிவாரணம் வழங்கப்படாைமக்கான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;

(iii)

2012-2013
காலப்பகுதியில், கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில் ெப ம்ேபாகத்தின்ேபா
ெவள்
ளப்ெப க்கு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட வயற்
காணிகளின் அள
எத்தைன ஏக்கர் என்ப
ைத ம்;

(iv)

ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக விவசாயிக
ஏற்பட்ட பாதிப் யாெதன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
விவசாயிகளின்
ெநற்ெசய்ைகக்கு
ஏற்பட்ட பாதிப் க்காக இ வைர நிவாரணம்
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன்ப
ைத ம்

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමනි, CSN එකට විකාශන අයිතිය දීපු එකයි,
යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන 3ක පාඩුවයි කියන්ෙන් ෙදකක්. ෙමොකද
Nimbus Sport International (Pvt.) Limited
සහ CSN
කියන්ෙන් ආයතන ෙදකක්. CSN එකට විකාශන අයිතිය ලබා
දීෙම් කිසිදු අවශ තාවක් අපට නැහැ. අපි විවෘත ෙටන්ඩර් කැඳවලා
තිෙබනවා. MTV එකට, රූපවාහිනියට, අයිටීඑන් එකට, CSN
එකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පසිද්ධ පුවත් පත්
දැන්වීම් දාලා තිෙබනවා. අපට උපරිම ලන්සුව ලැබුෙණ් CSN
එෙකන්. හැබැයි අපි ඒකත් සංසන්දනය කර බලා තිෙබනවා. පසු
ගිය කාලෙය් රූපවාහිනිය කරපු ෙගවීම් එක්ක බලද්දී අපට
මූල මය වශෙයන් වාසියක් ෙවලා තිෙබනවා. අපට ෙම්
ගනුෙදනුෙවන් කිසිම පාඩුවක් ෙවලා නැහැ.

කථානායකතුමා

க்கு

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ෙදවන වටය.

කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් වී වගා හානි : සහනාධාර
கிளிெநாச்சி மாவட்ட ெநற்ெசய்ைக பாதிப் :
நிவாரணம்

DAMAGES TO PADDY CULTIVATION IN KILINOCHCHI
DISTRICT: RELIEF

asked the Minister of Economic Development:
(a)

4077/’13

Will he inform this House (i)

the damage sustained by paddy cultivations
in the Kilinochchi District as a result of the
drought that occurred in the Yala season of
the year 2012;

(ii)

the reasons for not providing relief so far to
the farmers for the above mentioned losses
to paddy cultivation;

(iii)

the acreage of paddy land that was
damaged in the Kilinochchi District as a
result of the floods that occurred in the
Maha season during the 2012-2013 period;

(iv)

the loss sustained by the farmers as a result
of the aforesaid flood;

(v)

the reasons for not providing relief so far to
the farmers for the above-mentioned losses
to their paddy cultivation?

3. ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා(එස්.ශීතරන් මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அ. விநாயக
சார்பாக)

ர்த்தி- மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன்

(The Hon. A. Vinayagamoorthy on behalf of the Hon. S.
Shritharan)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2012 වර්ෂෙය් යල කන්නෙය්දී ඇති වූ නියඟය
ෙහේතුෙවන් කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් වී වගාවට
සිදු වූ හානිය ෙකොපමණද;

(ii)

වී වගාවට සිදු වූ ඉහත හානි ෙවනුෙවන් ෙමෙතක්
ෙගොවීන්ට සහනාධාර ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

(iii)

2012-2013 වකවානුව තුළ මහ කන්නෙය්දී
ගංවතුර ෙහේතුෙවන් කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය්
හානියට පත් වූ කුඹුරු ඉඩම් අක්කර පමාණය
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ගංවතුර නිසා ෙගොවීන්ට සිදු වූ හානිය
ෙකොපමණද;

(b)

(v)

එම ෙගොවි ජනතාවෙග් වී වගාවන්ට සිදු වූ ඉහත
හානිය ෙවනුෙවන් ෙමෙතක් සහනාධාර ලබා
ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

If not, why?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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වශෙයන් රුපියල් පන්දහසක් (රු. 5000/=) දක්වා
වැඩි කිරීමට අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්ද;

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

(iii)

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

2012 වර්ෂෙය් යල කන්නෙය් ඇති වූ නියඟය ෙහේතුෙවන්
කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් වගා කරන ලද කුඹුරු අක්කර
12,899න් සියයට 76-100ත් අතර හානි වූ කුඹුරු අක්කර
පමාණය - 1,267.75කි. සියයට 50-75ත් අතර හානි වූ කුඹුරු
අක්කර පමාණය - 2,638කි.

பிரதம அைமச்ச ம்
த்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

(v)

කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් හානියට ලක් වූ කිලිෙනොච්චි
ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශයට අයත් කුඹුරු අක්කර
140කට හා පූනකරී ෙගොවිජන බල පෙද්ශයට අයත් කුඹුරු
අක්කර 25ක් සඳහා වන්දි ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.

(ii)

தற்ேபா
பல்கைலக்கழக மாணவர் ஒ வ க்கு
வழங்கப்ப ம் மாதாந்த மஹாெபால
லைமப்
பாிசில் தவைணப் பணத்தின் ெப மதி எவ்வள
என்பைத ம்;

(iii)

ஆ
ஆண் க க்கும்
அதிக
காலமாக
அதிகாிக்கப்படா ள்ள தற்ேபாைதய மாதாந்த
லைமப்பாிசில்
தவைணப்
பணத்ெதாைக
நில கின்ற ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகளின்
விைலக க்கு ஒப்பீட்டளவில் பல்கைலக்கழக
மாணவர் ஒ வ க்கு எவ்விதத்தி ம் ேபா மான
தாக இல்ைலெயன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வாறாயின்,
தற்ேபாைதய
ெபா ட்கள்
மற் ம்
ேசைவகளின்
விைலகள்
மற் ம்
லைமப்பாிசில் தவைணப் பணம் அதிகாிக்
கப்படாத காலப்பகுதி ஆகிய விடயங்கைளக்
கவனத்தில் ெகாண் குறித்த ெகா ப்பனைவக்
குைறந்தபட்சம்
பா ஐயாயிரம் ( .5000/=)
வைர
அதிகாிப்ப
ெதாடர்பாக
கவனம்
ெச த் வாரா என்பைத ம்

ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන හා දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ෙග්
අධීක්ෂණය යටෙත් රුපියල් 2,000ක් වැනි සහන ගාස්තුවක්
යටෙත් වගා හානි වූ කුඹුරු නැවත සැකසීෙම් කටයුතු සඳහා
අවශ ටැක්ටර් ෙගොවීන් ෙවත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

මහෙපොළ ශිෂ ත්ව දීමනාව : වැඩි කිරීම

மஹாெபால லைமப்பாிசில் ெகா ப்பன :
அதிகாித்தல்

வல்கள்

2013ஆம் ஆண் ல் மஹாெபால லைமப்பாிசில்
நிதியத்தி
ந்
பயன்ெப ம் பல்கைலக்கழக
மாணவ மாணவியாின் எண்ணிக்ைக யாெதன்
பைத ம்;

2012/2013 මහ කන්නෙය් ඇති වූ ගංවතුර ෙහේතුෙවන්
කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් වගා කරන ලද කුඹුරු අක්කර
56,193.11න් සියයට 76-100ත් අතර හානි වූ කුඹුරු අක්කර
පමාණය - 26,639.85කි. සියයට 50-75ත් අතර හානි වූ
කුඹුරු අක්කර පමාණය 1,211.5කි.
2012/2013 මහ කන්නෙය් අෙප්ක්ෂිත අස්වැන්න ෙමටික්
ෙටොන් 81,566.60ක් වුවත් ලැබුණු අස්වැන්න 70,803.3ක්
වන අතර ෙමටික් ෙටොන් 10,763.28කින් අස්වැන්න අඩු විය.

அ

(அ) (i)

ෙමම නියඟෙයන් වගා හානි වූ ෙගොවීන් සඳහා කෘෂි රක්ෂණ
මණ්ඩලය මඟින් ෙනොමිලෙය් බිත්තර වී ෙබදා දීමක් ද සිදු
කරන ලදී. ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන මඟින් අක්කරයට
රුපියල් 2,000ක් වැනි සහන ගාස්තුවක් යටෙත් හානි වූ
කුඹුරු නැවත සැකසීෙම් කටයුතු සඳහා අවශ ටැක්ටර්
ෙගොවීන් ෙවත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.

(iv)

மத

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

MAHAPOLA SCHOLARSHIP ALLOWANCE: INCREASE
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4. ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

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

Will he inform this House (i)

the number of university students who
benefit from the Mahapola Scholarship
fund in the year 2013;

(i)

2013 වර්ෂය සඳහා මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදලින්
පතිලාභ ලබන විශ්වවිද ාල ශිෂ ශිෂ ාවන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

the value of the monthly instalment of the
Mahapola Scholarship given to a university
student at present;

(ii)

ෙම් වන විට විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයකු සඳහා ලබා
ෙදන මහෙපොළ ශිෂ ත්ව මාසික වාරිකෙය්
වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iii)

(iii)

වර්ෂ හයකට වැඩි කාලයක් තුළ ඉහළ දමා
ෙනොමැති වත්මන් ශිෂ ත්ව මාසික වාරික මුදල
පවතින භාණ්ඩ හා ෙසේවා මිල ගණන්වලට
සාෙප්ක්ෂව
විශ්වවිද ාල ශිෂ යකු සඳහා
කිසිෙසේත් පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද;

whether he admits the fact that the value of
the present Mahapola Scholarship
instalment given to a university student,
which has not been increased over six
years, is not at all sufficient in comparison
to the increase of the prices of goods and
services; and

(iv)

whether attention should be paid to increase
the Mahapola Scholarship instalment up to
five thousand rupees (Rs. 5,000/-) taking
into consideration the prices of the goods

(iv)

එෙසේ නම්, වර්තමාන භාණ්ඩ හා ෙසේවා මිල ගණන්
සහ ශිෂ ත්ව වාරිකය ඉහළ ෙනොදැමූ කාලය යන
කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන එම දීමනාව අවම

2013 ෙදසැම්බර් 18
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(iii)

and services at present and the period of
time within which the instalment was not
increased?
(b)

2668
එම හිඟ මුදල් ෙගවා අවසන් කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில் அரச
ம த் வமைனக க்கு உண , பானங்கைள
வழங்கிய பதி
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்கள்
யாவர் என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
வழங்குநர்க க்கு அந்தந்த ஆண்
களில்
ெச த்த
ேவண்
ள்ள
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(iii)

இன்றளவில்
ெச த்தி
க்கப்பட் ள்ள
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

ெச த்த ேவண் ள்ள நி ைவப் பணத்ெதாைக
அந்தந்ந ஆண் க க்கைமய ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

11,300කි.

(ii)

මහෙපොළ කුසලතා ශිෂ ත්වෙයහි මාසික වාරිකෙය්
වටිනාකම රුපියල් 2,550ක් වන අතර, සාමාන
ශිෂ ත්වෙයහි මාසික වාරික වටිනාකම රුපියල් 2,500කි.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදෙලහි ආදායම අනුව ලබා ෙදන
ශිෂ ත්ව සංඛ ාව තීරණය කරනු ලැෙබ්.
වාරික මුදල වැඩි කිරීම ෙවනුවට වාර්ෂිකව ශිෂ ත්ව
සංඛ ාව වැඩි කර ඇත.

(ආ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்குறிப்பிட்ட
ன்றாண் களில்
அரச
ம த் வமைனக க்கு உண , பானங்கைள
வழங்கிய வழங்குநர்க க்கு ேமற்ப நி ைவப்
பணத்ெதாைககள் கிைடக்காத காரணத்தினால்
ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ெகாண் ள்ளார்கள்
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப நி ைவப் பணத்ெதாைக
கைளச் ெச த் வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நி ைவப் பணத்ெதாைககள் ெச
க்கப்ப ம் திகதி யா என்பைத ம்

අදාළ ෙනොෙව්.

රජෙය් ෙරෝහල් සඳහා ආහාරපාන සැපයීම : හිඟ
මුදල්
அரச ம த் வமைனக க்கு உண , பானம்
வழங்கல்: நி ைவப் பணம்

SUPPLY OF FOOD AND BEVERAGES TO GOVERNMENT
HOSPITALS: OUTSTANDING AMOUNT
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5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු තිස්ස අත්තනායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
அத்தநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

திஸ்ஸ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Tissa
Attanayake)

asked the Minister of Health:

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

(a)

(අ)

(i)

2010, 2011 සහ 2012 යන වර්ෂවලදී රජෙය්
ෙරෝහල් සඳහා ආහාරපාන සපයන ලද ලියාපදිංචි
සැපයුම්කරුවන් කවුරුන්ද;

(ii)

එකී සැපයුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් එම එක් එක්
වර්ෂය සඳහා ෙගවිය යුතු වූ මුළු මුදල් පමාණය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ෙම් වන විට ෙගවා අවසන් කර ඇති මුදල් පමාණය
ෙකොපමණද;

(iv)

ෙගවීමට ඇති හිඟ මුදල් පමාණය එම එක් එක්
වර්ෂය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

ඉහත සඳහන් වර්ෂ තුන තුළ රජෙය් ෙරෝහල් සඳහා
ආහාරපාන සැපයූ සැපයුම්කරුවන් එම හිඟ මුදල්
ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත් වී
ඇති බව දන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම හිඟ මුදල් ෙගවීම සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;

த்தி

(b)

Will he inform this House (i)

the registered suppliers who supplied food
and beverages to Government hospitals in
the years 2010, 2011and 2012;

(ii)

separately, of the total amounts of money
due to be paid to those suppliers in the
above-mentioned years;

(iii)

the total amounts of money that have
already been paid by now; and

(iv)

separately, and in relation to each year the
outstanding amount to be paid?

Will he also inform this House (i)

whether he admits the suppliers of food and
beverages to hospitals in the abovementioned years were inconvenienced
because they were not paid their dues;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(c)

(ii)

if so, the mechanism that would be adopted
to settle the relevant dues; and

(iii)

of the date on which the making of
payments will be completed?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

2010, 2011 හා 2012 වසරවල ආහාර සැපයීෙම් ෙකොන්තාත්
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා ලංසු පදානය කර ඇති
සැපයුම්කරුවන් ඇමුණුම 01න් දක්වා ඇති අතර, ලියා පදිංචි
සැපයුම්කරුවන් ෙනොමැත.

(ii)

ඇමුණුම 02 බලන්න.

(iii)

ෙම් වන විට සියලුම සැපයුම්කරුවන් ෙවත මුදල් ෙගවා
අවසන් කර ඇත.

(iv)

හිඟ මුදල් ෙගවීමට ෙනොමැත.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ඇමුණුම: 01
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ඇමුණුම: 02
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7- 4331/'13 - (1), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට අමාත ාංශ නිෙව්දන. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා.
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා විනාඩි තුනකින් අවසන් කරන්න.

ධර්මාචාර්ය විභාගය සමතුන් ගුරුවරුන්
ෙලස බඳවා ගැනීම: අධ ාපන
අමාත තුමාෙග් පකාශය

தர்மாசார்ய பாீட்ைசயில்
சித்தியைடந்தவர்கைள ஆசிாியர்களாக
நியமித்தல்: கல்வி அைமச்சாின கூற்

RECRUITMENT OF DHARMACHARYA
QUALIFIED PERSONS AS TEACHERS:
STATEMENT BY MINISTER OF EDUCATION
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙනොසිටි
අවස්ථාවක ගරු අගාමාත තුමාටත් පිළිතුරු දීමට අවස්ථාව ෙනොදී
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සාවද පකාශයක් ෙකොට තිබුණා.
ඒ පිළිබඳව මා කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඊට අවස්ථාව
ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
රජෙය් පාසල්වල බුද්ධ ධර්මය විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා
ධර්මාචාර්ය විභාගය සමතුන් අතරින් සුදුසුකම් ලත් අය ගුරු
සහායකයන් ෙලස බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අධ ාපන
අමාත ාංශය විසින් ෙමෙතක් ගනු ලැබූ කියා මාර්ග පිළිබඳව විවිධ
සාවද මත හා අදහස් පළ වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙමම උත්තරීතර
සභාව ෙවත එහි සත තත්ත්වය පැහැදිලි කර දීම අධ ාපන
අමාත වරයා වශෙයන් මාෙග් වග කීමක් සහ යුතුකමක් ෙලස
සලකමි. ඒ අනුව ගුරු සහායකවරුන් බඳවා ගැනීෙම් පසුබිම හා
දැනට ෙගන ඇති කියාමාර්ග පිළිබඳව පහත දැක්ෙවන පකාශය
ෙම් ගරු සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර සිටිමි.
1.0. රජෙය් පාසල්වල බුද්ධ ධර්මය විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා
ධර්මාචාර්ය විභාගය සමතුන් අතරින් සුදුස්සන් ගුරුවරුන්
ෙලස බඳවා ගැනීෙම් පසු බිම:
1.1. දැනට පාසල්වල බුද්ධ ධර්මය උගන්වනු ලබන ගුරුවරුන්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙමම විෂයය ඉගැන්වීමට තරම්
නිපුණතාවක් ෙනොමැති පිරිසක් බව අනාවරණය කර
ගනිමින් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙබෞද්ධ උපෙද්ශක
මණ්ඩලය විසින් ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ සලකා බලා මා විසින්
2012/12/31 දින 2012/ED/E/41 අංක දරන අමාත
මණ්ඩල පතිකාව මඟින් උක්ත කරුණට අදාළව ගුරු
සහායකයින් ෙලසට, අෙපොස උසස් ෙපළ සමත්, ෙබෞද්ධ
ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්, අවුරුදු පහකට වඩා දහම්
පාසල්වල ඉගැන්වීෙම් කටයුතුවල නියැලී තවදුරටත් එම
කාර්යෙයහි නියැෙලන, වයස අවුරුදු 45ට අඩු
සුදුසුකම්ලාභීන් 1000ක් බඳවා ෙගන රජෙය් පාසල්වල
බුද්ධ ධර්මය විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා ගුරු සහායක පත්වීම්
ලබා දීම පිණිස අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින ලදී.
ඒ සඳහා 2012.02.22 දින අමප/13/00/4/530/003 අමාත
මණ්ඩල තීරණෙයන් ලද අනුමැතිය පරිදි ඒ වන විටත්
පැවැති බුද්ධ ධර්මය විෂයය ඉගැන්වීමට අවශ හිඟ ගුරු
සංඛ ාව සඳහා ගුරු සහායකයින් ෙලසට 1000ක් බඳවා
ගැනීම පිණිස අවශ කටයුතු ෙයොදන ලදී.
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2.0. ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ගනු ලැබූ කියා මාර්ගය
එෙසේ අනුමත වූ ධර්මාචාර්ය සමතුන් අතරින් ඉහත 1.1.හි
සඳහන් කර ඇති සුදුසුකම් සහිත අයෙගන් රජෙය් ගැසට්
නිෙව්දනයක් මඟින් ඉල්ලුම් පත් කැඳවීම සිදු කරන ලදී.
2.1. 2013.05.23 දින සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්ෙගන්
ඉල්ලුම් පත කැඳවන ලදී.
2.2. 13564ක් ෙමම පත්වීම් සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලද අතර රාජ
ෙසේවා ෙකොමිසෙම් අනුමැතිය පරිදි ඒ සඳහා විෙශේෂ
විභාගයක් පවත්වා ගුරු ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව ගුරු
සහායකයින් ෙලසට බඳවා ගැනීමට අවශ පියවර ගනිමින්
තිෙබ්. ෙමහිදී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 75ක් සහ
ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ලකුණු 25ක් වශෙයන්
ලබා දී සමස්ත ලකුණු මත ෙතෝරා ගැනීම සිදු කිරීමට රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් එකඟතාවය ලැබී ඇත.
2.3. අයදුම්කරුවන් සඳහා 2013.08.11 දින ජාතික අධ ාපන
ආයතනය මඟින් ෙතෝරා ගැනීෙම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන
ලද අතර, එහි පතිඵල අනුව ඒ ඒ දිස්තික්කවල පුරප්පාඩු
සංඛ ාව සඳහා ඉහළම ලකුණු ලද ඒ ඒ දිස්තික්කවල වසර
3කට වඩා ස්ථිර පදිංචි අයදුම්කරුවන්ෙගන් පුරප්පාඩු
සංඛ ාව ෙමන් තුන් ගුණයක් වන සංඛ ාවක් දිස්තික්
මට්ටමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා අදාළ සුදුසුකම්
පරීක්ෂා ෙකොට එහි ලද ලකුණු පමාණයන් ජාතික
අධ ාපන ආයතනය ෙවත එවා විභාගෙය් ලකුණු එකතු
ෙකොට සමස්ත ලකුණු නිර්ණය ෙකොට ඒ ඒ දිස්තික්කය
සඳහා පවතින පුරප්පාඩුවලට ෙතෝරා ගැනීෙම් කටයුතු
දැනට අවසන් ෙකෙරමින් පවතී. ෙමම සම්මුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩල ඒ ඒ පළාත්වල පළාත් අධ ාපන
අධ ක්ෂවරයාෙග් සභාපතිත්වෙයන් හා අමාත ාංශෙය්
නිලධාරින්ෙග් සම්බන්ධීකරණෙයන් ඉතා විනිවිදව හා
සාධාරණව පැවැත්වීමට අවශ කටයුතු ෙයොදන ලද බවද
ෙමම ගරු සභාවට වගකීෙමන් යුතුව දන්වා සිටිනු
කැමැත්ෙතමි.
සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට
භාජනය
කරනු
ලබන
අයදුම්කරුවන්ෙග්
විභාගෙය්
ලකුණු
පමාණයන්
ෙනොදක්වනු ලැබූ අතර, එය ආයතන සංගහෙය් II
පරිච්ෙඡ්දෙය් 53වැනි වගන්තිය හා රාජ පරිපාලන
චකෙල්ඛ අංක 1590, 1990.03.05 දිනැති 15/90 හා
1990.06.15 දිනැති 15/90 චකෙල්ඛය පකාරව ව හගත
සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිර්ණායකයන් මත සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙය්දී විෂයානුබද්ධව පමණක් ලකුණු පදානය
කිරීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.
2.4. ෙමම කියාවලිය තුළ පුරප්පාඩු ෙනොපිරවුණු දිස්තික්ක
සඳහා තව දුරටත් විභාග ලකුණු පදනම මත අනුපිළිෙවළින්
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා ඉහත 2.3හි සඳහන් ව හගත
සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලකුණු හා විභාග ලකුණු එකතුව මත
සුදුස්සන් ෙතෝරා ගැනීම සිදු කරනු ඇත.
3.0. ගුරු සහායකවරුන් ගුරු භවතුන් ෙලසට පත්වීම් ස්ථිර
කිරීෙම් කමෙව්දය
ෙමම ගුරු සහායකවරුන් පත්වීම් ලබා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත
බුද්ධ ධර්මය විෂයයක් සහිතව පිළිගත් විශ්වවිද ාලයකින්
උපාධියක් ලබා ගැනීම ෙහෝ ජාතික අධ ාපන ආයතනය
මඟින් දුරස්ථ කමයට පවත්වනු ලබන දෑ අවුරුදු ගුරු පුහුණු
පාඨමාලාවකින් සමත් සහතිකයක් ලැබීෙමන් අනතුරුව
ගුරු ෙසේවෙය් III -1 ෙශේණියට පත්වීම් ෙකොට ෙසේවය ස්ථිර
කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇත.
ඉහත දැක්වූ විනිවිද ෙපෙනන පුද්ගල බද්ධ ෙනොවූ
ව හගත නිර්ණායක පදනම් වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් හා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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தைலப் 180.- சி

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

ෙපොදු විභාගයක ලකුණුවල සමස්ත ලකුණු භාවිත කරමින් විනා
ෙමෙතක් කිසිදු බාහිර ෙහෝ අභ න්තර බලපෑමක් මත ෙමම
අයදුම්කරුවන් අතරින් කිසිෙවකු ෙමෙලස ධර්මාචාර්ය සමත් වී
රජෙය් පාසල්වල බුද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා ගුරු
සහායකවරුන් ෙලසට බඳවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින්
ෙනොසිටින බව අධ ාපන අමාත වරයා වශෙයන් මම ෙම්
උත්තරීතර සභාවට ඉතා වග කීෙමන් යුතුව පකාශ කර සිටිමි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සැමරුම
වර්ෂෙය්දී පකාශයට පත් කරන ලද ආකාරෙයන්ම අනාගත
ශී ලාංකීය පුරවැසියන් සාර ධර්ම අගයන, සංස්කෘතිය උකහා ගත්,
අක් මුල් ෙනොසිඳුණු ජාතියක සාමාජිකයන් බවට පත් කරලීෙම්
අභිමතාර්ථය ඉටු කරලීම සඳහා ෙමවැනි සාවද පචාර හා පකාශ
තුළින් සිදු වන අහිතකර බලපෑම ගැන ෙම් ගරු සභාවට මාෙග්
කනගාටුව පකාශ කරමි. සද්භාවෙයන් ඉටු කරනු ලබන ෙමම
කාර්යය තුළින් 2014 වර්ෂය ආරම්භෙය්දී රජෙය් පාසල්වල බුද්ධ
ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්, ඉතා විශිෂ්ට
කැප වීමකින් දැනට දහම් පාසල් අධ ාපන කටයුතුවල නියැෙලන
විශිෂ්ට ගුරු සහායකවරුන් දහසක් පාසල් පද්ධතියට එකතු වීමට
නියමිත බවද මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කර සිටිමි. ෙමම
කියාදාමය තුළින් රෙට් දූ දරුවන්ෙග් අනාගතය සුබදායක වනු
ඇතැයි මම උදක්ම අෙප්ක්ෂා කර සිටිමි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ஏற் மதி பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 74,300,000
HEAD 180.- MINISTER OF MINOR EXPORT CROP PROMOTION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 74,300,000

178 වන ශීර්ෂය.- ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.191,700,000
தைலப் 178.- ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி
அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 191,700,000
HEAD 178.- MINISTER OF COCONUT DEVELOPMENT AND
JANATHA ESTATE DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 191,700,000

186 වන ශීර්ෂය.- සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත වරයා

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014

01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 61,000,000

APPROPRIATION BILL, 2014

தைலப் 186.- சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அைமச்சர்

ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2014

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- [පගතිය: ෙදසැම්බර් 17]
[ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 61,000,000

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 17]
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

HEAD 186.- MINISTER OF SUGAR INDUSTRY DEVELOPMENT

Considered further in Committee.- [Progress: 17th December]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 61,000,000

108 වන ශීර්ෂය.- තැපැල් ෙසේවා අමාත වරයා

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ශීර්ෂ 135, 293, 180, 289, 178, 186, 108, 308, 184, 173,
127, 221, 175, 140, 292, 160, 283 සහ 143 සලකා බැලීම පූර්ව
භාග 10.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා.

135 වන ශීර්ෂය.- වැවිලි කර්මාන්ත අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 108,450,000
தைலப் 135.- ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 94,400,000
தைலப் 108.- தபால் ேசைவகள் அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 94,400,000
HEAD 108.- MINISTER OF POSTAL SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 94,400,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 108,450,000

184 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත වරයා

HEAD 135. - MINISTER OF PLANTATION INDUSTRIES

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.66,425,000

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 108,450,000

180 වන ශීර්ෂය.- සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.74,300,000

தைலப் 184.- தனியார் ேபாக்குவரத்

ேசைவகள் அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 66,425,000
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HEAD 184.- MINISTER OF PRIVATE TRANSPORT SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 66,425,000

173 වන ශීර්ෂය.- රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 122,800,000
தைலப் 173. - அரசாங்க

காைமத் வ ம சீரைமப்

அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 122,800,000
HEAD 173.- MINISTER OF PUBLIC MANAGEMENT REFORMS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 122,800,000

127 වන ශීර්ෂය.- කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 81,560,000
தைலப் 127.- ெதாழிலாளர் மற் ம் ெதாழிலாளர் உற கள்
அைமச்சர்

2684

HEAD 140. - MINISTER OF LIVESTOCK AND RURAL
COMMUNITY DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 356,801,000

160 වන ශීර්ෂය.- පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 284,520,000
தைலப் 160. - சுற்றாடல் மற் ம்

ப்பிக்கத்தகு சக்தி அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 284,520,000
HEAD 160.- MINISTER OF ENVIRONMENT AND RENEWABLE
ENERGY
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 284,520,000

143 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.400 ,000,000
தைலப் 143. - பாரா

மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்மீண் வ ஞ் ெசல
பா 81,560,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 400,000,000

HEAD 122. - MINISTER OF LABOUR AND LABOUR
RELATIONS

HEAD 143.- MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 81,560,000

175 වන ශීර්ෂය.- රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 91,780,000
தைலப் 175. - அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி
அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 91,780,000
HEAD 175.- MINISTER OF STATE RESOURCES AND
ENTERPRISE DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 91,780,000

140 වන ශීර්ෂය.- පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 356,801,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 400,000,000

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු සභාපතිතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි
කාරක සභා අවස්ථාෙව් 2013.12.18 වැනි බදාදා -අද දිනවිවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත්
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 135, 293, 180,
289, 178, 186, 108, 308, 184, 173, 127, 221, 175, 140, 292,
160, 283 සහ 143 දරන වැය ශීර්ෂයවලින් සම්පදායානුකූලව එක්
එක් වැඩසටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම්
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. විවාදය
මංගල සමරවීර ගරු මන්තීතුමා ආරම්භ කරනවා ඇති.
[පූ.භා. 10.08]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)
தைலப் 140.- கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
அைமச்சர்

க அபிவி த்தி

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா . 356,801,000

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රජෙය් සුපිරි අමාත ාංශ කිහිපයක්
පමණක් ජාතික අය වැෙයන් සියයට 47කට වැඩි පමාණයක් ලබා
ගනිද්දී අනිකුත් සියලුම අමාත ාංශවලට ලැෙබන්ෙන් කුඩම්මාෙග්
සැලකිලි බව අපි ෙහොඳින් දන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මංගල සමරවීර මහතා]

අද ෙම් සාකච්ඡා ෙවන අමාත ාංශ 12 දිහා බැලුවාම, අඩුම
ගණෙන් කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටරයක් සඳහා
වියදම් කළ මුදල තරම් මුදලක්වත් ෙම් ඇමතිතුමන්ලාෙග්
අමාත ාංශ ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත් සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත ාංශයට අවුරුද්දටම
ෙවන් ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන 91යි. ඒ කියන්ෙන් අර කියපු
විධියටම, අධිෙව්ගී මාර්ගයට ෙවන් කරපු මුදලින් සියයට 6ක්
විතර. එෙහම නැත්නම්, අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටරයකින්
ගහපු ෙකොමිස් මුදලින් සියයට 10ක් විතර. මම එදාත් ෙම්ක
ෙපන්වා දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා ෙකන්යාවට ගිය ෙවලාෙව් ඒ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගියාද කියන්න
මම
දන්ෙන් නැහැ.
ෙකන්යාෙව්, මං තීරු අටක් සහිත ෙමවැනිම අධිෙව්ගී මාර්ගයක්
ගිය අවුරුද්ෙද් හැදුවා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුෙව් ලංකාෙව්
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු මුදලින් හරියටම භාගයක මුදලකින්.
ෙම් තත්ත්වය නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජෙය් තිෙබන
නාස්තිය, දූෂණය නිසා අද ෙම් වැදගත් අමාත ාංශවලට ලැබිය යුතු
මුදලවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු මහින්ද සමරසිංහ
ඇමතිතුමාෙග් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශයට බිලියන 4ක්
ලැෙබනවා. එතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් අමාත ාංශයක වැඩ කටයුතු
කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද බිලියන 4ක් කියන්ෙන්? අධිෙව්ගී
මාර්ගෙයන් කිෙලෝ මීටර් 3.2ක මුදලයි, ගත්ත ෙකොමිස්වලින්
කිෙලෝ මීටර් හතරක මුදලයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් මුදල් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට ෙහේතුව වංචාව,
නාස්තිය විතරක් ෙනොෙවයි. අද ජාත න්තර හුදකලාව ඉදිරිෙය්
ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුව තමුන්නාන්ෙසේලාට වඩා ෙහොඳට සලකනවා,
පිට රට පාර්ලිෙම්න්තුවල ඉන්න මන්තීවරුන්ට. ඒක තවත්
ෙහේතුවක්.

Hon. Chairman, opening the Committee Stage
Discussion on the Votes of the Ministry of Defence and
Urban Development last week, I stated that for many of
us who have seen through the duplicitous nature of this
regime and understood its “Running with the hare and
hunting with the hounds” policy, it did not come as a
great surprise to learn that the family members of this
regime have been making large contributions to the ruling
Conservative Party in the United Kingdom since 2011,
despite the pre-Christmas pantomime - that is what I call
it - put on by Prime Minister Cameron and President
Rajapaksa on behalf of their respective constituencies
during the CHOGM one month ago.
In fact, I table* the letter written to Prime Minister
Cameron by British MP Tom Blenkinsop, as you may
remember, last week, expressing concern of a news that a
prominent donor to the Conservative Party has links with
the Rajapaksa Regime through a nephew of the President
and requesting Sir Jeremy Heywood, the Cabinet
Secretary, to look into the matter urgently.
Hon. Chairman, since then, I have even more details
of how the Rajapaksa Regime is resorting to duplicitous
and devious methods to win over Members of Parliament
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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and other influential people, especially in the House of
Commons, using Government funds which should be
allocated to Ministries in Sri Lanka. In the days gone by,
we have heard that some people, in the absence of their
grieving kith and kin, used to hire women to cry at their
funerals.ඒ කාලෙය් එෙහම කරපු බව අපි දන්නවා ෙන්. සමහර
ෙවලාවට කුලියට ගන්නවා අඬන්න. අඬන්න ඥාතීන් නැත්නම්
කුලියට ගන්නවා. Likewise, the Rajapaksa Regime, in the

absence of friends in the international community, has
resorted to buying friends to sing their praises in their
respective countries. Sir, this is what "The Sunday
Times" newspaper reported on 15th December, 2013:
“Lanka pays British MP £ 3,412 to attend Business Forum”

ෙම්, සල්ලි දීලායි ෙගන්වාෙගන තිෙබන්ෙන්. තවත් ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. මම තව කියන්නම්.

I further quote:
“A Democratic Unionist Party Member of Parliament in the British
House of Commons has declared that he was paid around Sterling
Pounds 3,412 to attend the Commonwealth Business Forum in
Colombo. The event was held ahead of the Commonwealth Heads
of Government Meeting last month.
Parliamentarians in the UK are required by statute to declare
foreign funds, gifts or invitations they receive. Ian Paisley Jnr,
(North Antrim) ......"

In fact, he is the son of the famous Rev. Ian Paisley of
Northern Ireland.
"....who has come to Sri Lanka and on previous visits hosted by the
Government, had been paid Sterling
Pounds 2,812 for flights to
Colombo and a further Sterling Pounds 600 for accommodation.

All other expenses were paid. It goes on to state:
The visit was from November 11 to 15.
The purpose of the visit has been declared as “to speak at the
Commonwealth Business Forum.”

But, as far as I know, maybe you all can correct me,
this gentleman, even though he told the British
Parliament that he is coming here to speak, he did not
speak at this Forum held in Colombo. In fact, the
Conservative Party obviously had become worried about
the dubious fascination some of their backbench MPs had
for the Rajapaksa Regime and this compelled the Chief
Whip of the United Kingdom, Mr. Swayne, I believe, to
stop five Conservative MPs coming to Sri Lanka
because they had all been previous recipients of allexpense-paid trips to Sri Lanka.
In fact, one of the Members of Parliament who was
stopped from travelling was James Wharton, who is a
Member of Parliament for Stockton in the United
Kingdom, who had visited, according to newspaper
reports, four times in nine months. This is not taking into
account the recent visit. This is for 2012 alone. I was told
he was looked after very ably by the handler and provider
par excellence, the Hon. Sajin De Vass Gunawardena.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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I believe this gentleman is the handler and provider for
all these MPs who are coming here.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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the government. 'There’s a reason why he has been invited so many
times by the Sri Lankan government, paid for by the Sri Lankan
government so many times and that they are wining and dining him
so often at the Sri Lanka High Commission in London,' he said.
'This is not a very effective use of parliamentary time and he’s
going to have difficulty explaining it to his constituents.’ ”

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

I rise to a point of Order.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am complimenting - [Interruption.]
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැතිව, සඳහන් කරන්න.
මන්තීවරුන්ෙග් නම් කියන්න එපා.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

Actually, for the benefit of all the Members, I would
like to table* this article published in "The Independent"
newspaper.
Another MP who was stopped from coming to
Colombo for CHOGM is the Conservative MP, Hon.
Aidan Burley in the UK who, along with his girlfriend
also enjoyed a lavish, all-expenses-paid trip to Sri Lanka
early this year. Not only the MP, his girlfriend also wined
and dined by the Rajapaksa Regime in Sri Lanka. They
were kept at all the highly expensive resorts and wined
and dined by the person whose name I cannot say for
obvious reasons you know; the handler and the provider.

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Okay. But, can I not even compliment him? I said, "he
is a handler and a provider". That is a compliment.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීවරයකුෙග් නමක් කියැවුණා නම් ඒක හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් කපා හරින්න.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Anyway, I have here with me "The Independent"
newspaper of Friday, 23rd November, 2012.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

What is even more shocking according to Westminster
sources, Mr. Chairman, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Member, do not disturb him. The Chairman is
being disturbed.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I think he should be disturbed.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Use your words carefully.

(The Chairman)

ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් ෙනොකියා කථා කරන්න.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

"The Independent" newspaper of the United Kingdom
states, I quote:
“Four visits in nine months and statements in the Commons on the
controversial Rajapaksa regime: why does the 28-year-old MP for
Stockton James Wharton care so much about Sri Lanka?”

That was the heading and it states how he was the
head of a delegation of nine UK Parliamentarians on a
journey to Sri Lanka in July and August of that year. It
further goes on to state how he came again later that year.
It also mentions that he is a very frequent visitor to the
High Commission. Commenting on this Member’s
frequent visits to Sri Lanka, it also states, I quote:
" John Maan, a Labour MP who has also travelled to Sri Lanka
with the Royal Commonwealth Society, said the country still had
'huge … problems' and that Mr. Wharton had become too close to

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

No, no, our Hon. Speaker is a very cool man. We
cannot perturb him easily. I think you will be even more
perturbed if you hear this. Please check whether this is
true or not. This is, of course, hearsay and maybe even
gossip. But, in the British Parliament they are saying that
Mr. Aidan Burley’s wedding, which is to be held at a
resort in the Maldives in the early part of next year is also
to be financed by the Sri Lankan Government.
They are busy financing weddings of British MPs but
cannot give any of you enough money to spend in your
Ministry. This is outrageous. Along with them, the other
MPs according to British Parliament sources who enjoyed
this lavish all-expense-paid trip coordinated by the
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු මංගල සමරවීර මහතා]

handler and provider, other than James Wharton, Ian
Paisley and Aidan Burley, are Mark Pritchard,
Conservative MP, Vice-Chair of the Sri Lanka All-Party
Parliamentary Group, the Hon. Brian Binley,
Conservative MP, Joint Secretary of the Sri Lanka AllParty Parliamentary Group, then of course, from the
House of Lords, Lord Naseby, Conservative MP and Joint
Chair of the Sri Lanka All-Party Parliamentary Group and
Lord Rogan, who is an Ulster Unionist. All these people,
from the information that we have, have accepted
hospitality in Sri Lanka and all their tickets and their stay
were paid by the Sri Lankan Government. According to
Conservative estimates, the expenses incurred only for
these seven MPs have been over Sterling Pounds 100,000;
just for seven people, over Sterling Pounds 100,000 have
been spent.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer. What is the point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

With all seriousness, I want to bring to your kind
notice that we are discussing the Votes of certain
Ministries. Under that, we are not discussing the House of
Commons. He is an agent of the House of Commons and
he is castigating. We must be fair by the British MPs. Sir,
we are a Parliament in the Commonwealth. We have to be
fair by the British MPs. He is slating them. He is throwing
mud at them. He is a madakariya.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

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

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

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කරන්ෙන් මුදල් වියදම් වී තිෙබන
ආකාරය පිළිබඳවයි. ඒවාෙය් සත
අසත තාව
ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා පසුව පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

කරුණාකර, මට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්න.

As I said last time, the “Nonises” and the “Monises”
of the world are busy grandstanding about our
sovereignty and our 2,500-year history to the fascination
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of the chattering classes of Colombo, while at the same
time, they are busy squandering our much-needed foreign
reserves trying to buy up foreign MPs or showering them
with hideously expensive gifts as they have done with the
Australian Prime Minister, who of course, I must say, has
declared his gifts including diamond cuff-links in his own
country. In fact, Mr. Chairman, I am rather curious to
know the type of gifts the Secretary-General of the
Commonwealth got for saving the day for this regime,
going as far as hiding two reports regarding the
impeachment of Chief Justice Bandaranayake from
CMAG Members. So, I am sure, he would also have been
showered with very expensive gifts of all kinds and I am
rather curious to find out what those gifts are.
Finally, as far as this matter is concerned, Mr.
Chairman, with all due respect to you, I think the
Madamulana Doctrine on international relations seems to
be, “If you cannot win them, buy them”. That seems to
be the doctrine of this Government or, at least, a section
of the people in the Government who are working.
Now, I would like to quickly go to another issue. You
know, much has been written about the CHOGM since it
concluded one month ago. I am sure much has been
written about the CHOGM. But, are you aware that there
was an Israeli VIP present in this country during the same
period? That Israeli VIP also came to Sri Lanka on the
11th of November, along with the other dignitaries. In
fact, I have here, the confidential flight schedule of the
Civil Aviation Authority. This is a confidential report
which gives all the details of the arrivals of the Heads of
State to Sri Lanka to attend the CHOGM. Some of them actually 10 leaders - came in their own private jets. They
were not scheduled flights. They came in their own
private jets, like the leader of Ghana, Malaysia, Pakistan,
United Kingdom, Brunei, Bangladesh - [Interruption.]
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Dinesh Gunawardena.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Chairman, I would like to question the validity
of the document that the Honourable Member of
Parliament is quoting from. He says that it is a
confidential document. I do not think it is a confidential
document given to the Hon. Member. So, it is better that
you do not unnecessarily involve the Civil Aviation
Authority.
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ගරු මංගල සමරවීර මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

I take full responsibility for it. - [Interruption.]
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

The Hon. Member is taking responsibility for it. Hon.
Member, you can table it.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
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(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

You are not reading from a valid document. [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

As a Member of Parliament, I take full responsibility
for what I am saying. - [Interruption.] Okay. But, then,
you deny. In fact, these are - [Interruption.]

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

How can he take responsibility if it is not a public
document? - [Interruption.] Sir, it is not a public
document.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

What is the document, please?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

On the visit of VIPs, how can you take personal
responsibility? - [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

On the 11th at 19:00 hours, a private jet arrived at the
Colombo/Katunayake Airport - actually, four hours
before the South African President arrived. The South
African President also arrived in his own private jet at
22:45 hours. According to this, there is no name. It says,
"VIP dignitary and other VIPs". So, there are two VIPs Call Sign MLRK, AC type CL504 - [Interruption.]
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

If the Hon. Member is taking responsibility, I think [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am taking responsibility, Sir. I do not know why the
Hon. Gunawardena
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

is getting his whatever in a twist. - [Interruption.] Okay.
But, I am asking, I want to know from the Government [Interruption.]
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

What is the document, Hon. Member?
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Then, let me ask you, Mr. Chairman, was there an
Israeli private jet which arrived in Sri Lanka on the 11th at
19:00 hours? - [Interruption.] Who were the VIPs who
came from Israel in this private jet? - [Interruption.]
Were the Member-Nations of the Commonwealth,
especially, Pakistan and Islamic countries - [Interruption.]

(The Chairman)

There is a point of order being raised.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I am making a request that this be expunged. [Interruption]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

සභාපතිතුමා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Chairman)

Why?- [Interruption.]

Hon. Member, you can reply after his speech.

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(தவிசாளர் அவர்கள்)
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

Sir, Pakistani and other Islamic leaders, were they
aware of the presence - [Interruption.]
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

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

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

ෙමොකද කලබල ෙවන්ෙන්? කලබල ෙවන්ෙන් ඇයි? ඊශායල්
කාරෙයෝ ෙහොෙරන් ෙගන්වා ගත්ෙත් ඇයි? ඊශායලය ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලෙය් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Do not get your knickers in a
twist.
ගරු සභාපතිතුමනි, මා අවසාන කරුණට යන්න කැමැතියි.
[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

සභාපතිතුමා

(The Chairman)

(The Chairman)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Gitanjana Gunawardena.
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින අය වැය කාරක සභා විවාදයට
අදාළ නැති කාරණා කියමින්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කරන ෙම්
ෙචෝදනාවල කිසිදු තහවුරු කිරීමක් නැති නිසා 78වන ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 78වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
එම පකාශය ඉවත් කරන ෙලස අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

සියලුම ගරු මන්තීවරුන් විෂයයන්වලට අදාළව කථා
කරන්න. පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඊළඟ කථාෙව්දී පිළිතුරු
ෙදන්න.[බාධා කිරීම්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඒක තමයි. මා අහපු පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න. අද
ආණ්ඩුෙව් සිටින - [බාධා කිරීම්] මා ෙම් ෙවන කථාවකට යන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

සභාපතිතුමා

(The Chairman)

(The Chairman)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ඒ ගැන බලන්නම්. ජනාධිපතිතුමා ගැන කිසිවක් සඳහන් කෙළේ
නැහැ.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සභාපතිතුමනි, මමත් කැමැතියි, point of Order එකක්
මතු කරන්න. අද දින අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් සාකච්ඡා
කරන්න තිෙබන්ෙන්, Ministry of Plantation Industries,
Ministry of Lands and Land Development, Ministry of
Minor Export Crop Promotion, Ministry of Coconut
Development and Janata Estate Development, Ministry of
Sugar Industry Development, Ministry of Postal Services,
Ministry of Private Transport Services, Ministry of Public
Management Reforms, Ministry of Labour and Labour
Relations, Ministry of State Resources and Enterprise
Development, Ministry of Livestock and Rural Community
Development, Ministry of Environment and Renewable
Energy, and Ministry of Parliamentary Affairs. නමුත් ෙම්
කිසිවකට සම්බන්ධ නැති ෙද්වල් කථා කරන්නයි තමුන්නාන්ෙසේ
ෙම් ඉඩ දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොමද Airport and Aviation එක
ෙම්ක යටතට එන්ෙන්. This is rubbish. - [Interruption.]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

විෂයයන්වලට අදාළව කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]
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අද තිෙබන විෂයන් ගැන කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

අද තිෙබන විෂයයන් තමයි. [බාධා කිරීම්] ඊට වඩා බරපතළ
විෂයයක් ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්න යන්ෙන්, ගරු
සභාපතිතුමනි. අද ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙජ ෂ්ඨයින්ට එෙරහිව මහා දඩයමක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
ෙමතැනදී මා කියන්න ඕනෑ ඇයි මා ෙම්ක කථා කරන්ෙන්
කියලා. ෙපෙනන ෙතක් මානයක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් ෙනොතිබුණු යුගයක, එම පක්ෂයට බැඳිලා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ලබා ගන්නට සටන් කරපු ෙකනකු
හැටියට, ඒ වාෙග්ම සටන් කරලා හදා ගත්ත ආණ්ඩුව -ගරු
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා- ආරක්ෂා කරන්න
සටන් කරපු ෙකනකු හැටියට, එදා අෙප් සටනට නායකත්වය ලබා
දුන් අෙනක් නායකයන්ට ෙම් පක්ෂය තුළ අද සලකන ආකාරය
දැක්කාම මට මහා ෙව්දනාවක් ඇති ෙවනවා ඇත්ත වශෙයන්ම.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ෙම්
පැත්ෙත් ඉඳෙගන අපට කෑ ගැහුවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
දන්ෙන්ත් නැහැ. එතුමා මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්. [බාධා කිරීම්]
නැහැ. දි.මු.ජයරත්න අගමැතිතුමා ගැන කථා කරන්න මට
තහනම් ද? [බාධා කිරීම්] අෙනක් ඔක්ෙකෝටම කථා කරන්න
පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] දි.මු. ජයරත්න
අගමැතිතුමා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ෙහොඳ කියන්නත් තහනම්
ද? මා ෙම් කථා කරන්න යන්ෙන්
ගරු දි.මු. ජයරත්න
අගමැතිතුමාෙග් ෙහොඳ. අද ආණ්ඩුෙවන් මට ෙහොඳක් කථා
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.
අද මා ෙම් කථා කරන්ෙන් රජෙය් ඉහළම තැන්වල
අනුගහෙයන් දි.මු. ජයරත්න අගමැතිතුමාට එෙරහිව මහා මාධ
දඩයමක් දියත් ෙවලා තිෙබන බවයි. එතුමාට හැම තැනින්ම
ගහනවා. හැබැයි ගහන අය බැලුවාමත් අපි දන්නවා ෙකොෙහන්ද
එන්ෙන් කියා. මාත් දන්න ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. දි.මු. ජයරත්න
අගමැතිතුමාට ගහන්නය කියා ඒ විස්තර එන්ෙන් ෙම් රෙට්
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ඉහළම තැෙන් තිෙබන මාධ ආයතනෙයන්. අෙනක් එක ගහන
අය බලන්න. ෙබොදු බල ෙසේනාව ගහනවා. උදය ගම්මන්පිලලා
ගහනවා. ජාතික ෙහළ උරුමය ගහනවා. මම පැහැදිලිව කියන්නම්,
ෙම් හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂක අමාත ාංශයට
ෙබොෙහොම සමීපයි.
ෙම් demurrage waiver එකක් ගැන කථා කරන්ෙන්. ෙම්
තිෙයන්ෙන් දි.මු. ජයරත්න අගමැතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම් යවපු ලියුම. ෙම්ක මා හිතන විධියට ෙම් ෙවනෙකොටත්
සභාගත කර ඇති. ෙම්ක එතුමා යැව්ෙව් නැහැ. සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරෙයක් යවා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙම්ක වැරදියි. ඒක
මම පිළිගන්නවා. අගමැතිතුමාෙගන් වැරැද්දක් වුණා නම්,
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන්ට ෙම් වාෙග් ඉල්ලීම් කරන්න ඉඩ
දීපු එක වැරැද්දක්. නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන්-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙම් ලියුෙමන් කිසි ෙදයක් නිදහස් කරන්න කියලා කියා නැහැ.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔව්. නිදහස් කිරීම ෙනොෙවයි. ෙම්ක "demurrage waiver"; ඒ
කියන්ෙන්, 'ගුදම් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම' කියන එකයි. ගරු
සභාපතිතුමනි, 'ගුදම් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම' ගැන ඔබතුමා
දන්නවා. ෙමොකද, වරාය ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාත් සිටියා;
මමත් සිටියා. වරාය ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු අපට demurrage
waivers ඉල්ලලා හැම දාම ලියුම් විශාල පමාණයක් ආවා. හැම
දාම එවැනි ලියුම් ආවා. අෙප් ඇමතිවරුන්ෙගනුත් ආවා. ඒක
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. එවකට හිටපු අගමැතිතුමා -වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමා- ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු මට ලියුම් කීයක් එවලා
ඇත්ද? එෙහම එව්වා කියා වරදක් නැහැ. ෙමොකද,
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අප හඳුනන කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක්
ආෙවොත්, අෙප් පාක්ෂිකෙයකු එක්ක කවුරු ෙහෝ ආෙවොත් අපිත්
ලියුමක් ෙදනවා. ලියුම දීපු පලියට ඔබතුමාවත්, මමවත්
ඇමතිවරයා හැටියට ඒ කාලෙය් ඒවා නිදහස් කෙළේ නැහැ, ගරු
සභාපතිතුමනි. ඒ බලය ඇමතිතුමාටයි තිබුෙණ්. අද ඒක ෙවනස්
ෙවලා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. එදා නම් සම්පූර්ණෙයන්ම බලය
තිබුෙණ් ඇමතිවරයාටයි. Demurrage waiver එකක් ඕනෑ නම්
කටයුතු කළ යුතු procedure එකක් තිෙබනවා. ගුදම් බද්ෙදන්
නිදහස් කරන්න කියලා ලියුම ෙදනවා වරාෙය් සභාපතිතුමාට ෙහෝ
කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමාට. කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමා ඒක
යවනවා, අමාත ාංශ ෙල්කම්ට. අමාත ාංශ ෙල්කම් ඒ ගැන
පරීක්ෂා කරලා ඒ ලිපි ෙගොනුව එවනවා ඇමතිවරයා ළඟට. මා
ඇමතිවරයා කාලෙය් ෙගොඩක් ෙවලාවට මෙග් desk එෙක්
වැඩිෙයන්ම උසට හැමදාම තිබුෙණ් demurrage files තමයි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

එක එක අයෙගන් හැම දාම ලැෙබනවා.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

හැම දාම ලැෙබනවා. ඒක බලලා ඇමතිවරයා අත්සන්
කෙළොත් විතරමයි ඒවා නිදහස් කරන්ෙන්. අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා
නිර්ෙද්ශ කරලා එව්වත් අපි ඒවා ෙදන්න එපා කියපු සමහර
අවස්ථා තිබුණා. අන්න ඒකයි ෙම් කමය. ගරු සභාපතිතුමනි,
නමුත් මම නම් දන්ෙන් නැහැ අලුතින් SAGT එක තිෙබන නිසා
ෙමතැනදී ෙවනසක් තිෙබනවා ද කියලා. ඒක ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
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terminal එකක්. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ඇයි ෙම්කට ලියුෙව්
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනට ෙනොෙවයි ලියන්න ඕනෑ.
ෙමතැනින්ම කියනවා, the letter dated 23rd August, 2013
states, “I would be much thankful to you on behalf of the
Hon. Prime Minister if you could take appropriate action to
grant a waiver of duty and concession……”
ෙම්වා නිදහස් කරන්න කියලා ෙමහි ෙකොෙහේවත් සඳහන්
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් කියන විධියට, it further states, “……of
SLPA charges on the above container…” ෙම් කියන විධියට
"SLPA charges" නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක යන්න ඕනෑ
SAGT එකටත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක යන්න ඕනෑ අමාත ාංශයට.
ෙකෙසේ ෙහෝ ඒක ගිෙය් නැහැ. මහා අර්බුදයක් රට තුළ ඇති
කරන්න හදනවා. මා ෙම් කාටවත් ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි.
නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම මමත් දි.මු. ජයරත්න අගමැතිතුමාව
කාලයක් තිස්ෙසේ අඳුනනවා. මම එකම ෙදයයි දන්ෙන්. දි.මු.
ජයරත්න අගමැතිතුමා කියන්ෙන් ෙහොෙරක් ෙනොෙවයි. දි.මු.
ජයරත්න අගමැතිතුමා කියන්ෙන් කුඩුකාරෙයක් ෙනොෙවයි; කුඩු
ෙවෙළන්ෙදක් ෙනොෙවයි. අපි ෙමොන පැත්ෙත් හිටියත් ඒක
කියන්න ඕනෑ. නමුත් තරහ ෙවන්න එපා. ෙම් දි.මු. ජයරත්න
අගමැතිතුමාට ඇඟිල්ල දික්කරන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් - අද
ෙම්ක රහසක් ෙනොෙවයි- කුඩු ෙවෙළඳාෙමන් ජීවත් වන අය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතුෙළේත් ඉන්නවා. ඒ අය ගැන කවුරුවත් කථා
කරන්ෙන් නැහැ.

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

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

කියන්න කවුද කියලා?

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ෙමතැනදී ගරු සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

එෙහම කියන ෙකොට එතුමාත් අයිතියි. ඉතින් කෑ ගහන්න එපා.
අපි ඔක්ෙකොම අයිතියි ෙන්. [බාධා කිරීම්] සභාෙව් මන්තීතුමන්ලාට
තමයි ඒ- [බාධා කිරීම්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ඉක්මනට ඉවර කරනවා.
[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සභාෙව් මන්තීතුමන්ලාට අෙගෞරව කරන්න එපා.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්.
දැන් ෙමතැන තිෙබන අවසාන පශ්නය, ලියුමක් දුන්නා කියලා
අගමැතිතුමා අස්ෙවන්න කියා කිව්වාට කවුරුවත් ෙහොයන්ෙන්
නැහැ,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙම් කුඩු කන්ෙට්නර් එක ලංකාවට ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඒවා
ෙබදන්ෙන් කවුද කියලා. ෙපොඩ්ඩක් ඒකත් ෙහොයන්න. එතුමාට
ඇඟිල්ල දික් කරන ගමන්ම, එතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, අද -තරහ
ෙවන්න එපා කිව්වාට- [බාධා කිරීම්] ඇමතිවරුන්ට ගැහුවාට මට
නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. -[බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමාත් දැන් කථාව අවසන් කෙළොත් ෙහොඳයි.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

වැඩිෙයන්ම කුණු හරුප කියන ඇමතිවරයාෙග් දික්කසාද file
එකත් ඇදලා අරන් අද පත්තරවලට යවනවා. ෙමොකක්ද, ඒ? ඒ
ෙපෞද්ගලික ජීවිතයක්. මීට වඩා වැරදි කරපු අය ඉන්නවා.
ශී ලංකාකාරයන්ට අද ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ නරක දශාවක් ලබලා.
මම අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙම්කයි. හරි,
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා කරපු වැරැද්දට අගමැතිතුමා අස්
ෙවන්න ඕනෑ නම් ෙමන්න ෙම් සිද්ධියට කවුද අස් ෙවන්ෙන්? මම
අද පත්තරයකින් ෙම් කියවන්ෙන්. අද, ඒ කියන්ෙන් 2013
ෙදසැම්බර් 18 වන දින "ලක්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
"ෙකෝටි 35කට විකුණන්න හැදූ
පුරාවස්තුව පිටුපස ඉහළම ෙපෙළේ
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් ෙල්කම්වරෙයක්"

ෙම්කයි headline එක.
ෙවනවා:

එහි

තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන්

"ජපන් ජාතිකෙයකුට රුපියල් ෙකෝටි තිස් පහක මුදලකට.."

That is Rs. 350 million.
"....අෙලවි කිරීමට යාෙම්දී ෙපොලිස් භාරයට ගැනුණු වසර
අටසියයක් පමණ ඉපැරණි මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද
පුරාවස්තුව කාලයක් පුරා සඟවා තිබී ඇත්ෙත් ඉහළ
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයකුෙග්
නිවෙසේ බව පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිෙබ්."
ෙම්, අද පත්තරය. ෙම්ෙක් ඒ පුද්ගලයාෙග් නම දාලා නැහැ.
නමුත් ෙම් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා කවුද කියලා මම වග
කීෙමන් කියනවා.
සම්බන්ධිකරණ ෙල්කම් තමයි, ධම්මික ෙපේමලාල් රයිගම.
ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ෙල්කම්වරයා. අර න ාය ෙමතැනටත්
දැම්ෙමොත් එෙහම නම් ෙමතැනදී අස් ෙවන්න ඕනෑ කියන්ෙන්
කාටද කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහමින් මා මාෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

[පූ.භා. 10.39]

ගරු ජීවන්
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

කුමාරණතුංග
ஜீவன்

මහතා

குமாரண ங்க

-

(තැපැල්
தபால்

ෙසේවා

ேசைவகள்

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)

ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂ කිහිපයක්
සම්බන්ධව සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙම් ෙමෙහොෙත් තැපැල්
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අමාත ාංශය යටෙත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ අදහස් පකාශ කරන්න
ඉඩකඩ ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මා හට ලැබී
තිෙබන සීමිත කාලය තුළ සූදානම් කර ගත් සියලු කරුණු කාරණා
කියන්නට ෙවලාවක් නැති වුණත් මා හැකි පමණින් ඒවා පිළිබඳව
කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමත වරයා වශෙයන් මා
පථමෙයන්ම තමයි ෙම් අදහස් පකාශ කරන්ෙන්. තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අප අමාත ාංශය යටෙත් පවතින පධාන
වැදගත් ආයතනය ෙවනවා. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්
වසර 300කට ආසන්න ඉපැරණි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙසේවාවක් ෙම් රෙට් ඉටු කළ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. එදා තැපෑල පාරිෙභෝගිකයාට නැතුවම බැරි
අත වශ ෙසේවාවන් රැසක් සැපයූවා. නමුත් කම කමෙයන්
වර්තමානය වන විට තැපැල් ෙසේවාව ෙබොෙහොම හුෙදකලා වුණු
තත්ත්වයක් අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඊට ෙහේතු වූ කරුණු
කාරණා රාශියක් තිබුණත් ෙවලාව මදිකම නිසා ඒ ගැන සඳහන්
කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නිසි කාලය තුළ දී නව තාක්ෂණයත්
සමඟ අත්වැල් ෙනොබැඳ ගැනීෙම් පාඩුව තමයි, අද තැපෑෙල් ඉදිරි
ගමනට බාධාව හැටියට මා දකින්ෙන්. අවස්ථා කිහිපයකදී නව
තාක්ෂණය තැපෑලට කැඳවා ෙගන එන්න ඒ ඒ අවස්ථාවලදී හිටපු
විවිධ වග කිව යුතු ඇමතිවරු සහ තැපැල්පතිවරු අවශ පියවර
ගන්න හැදුවත් ඒ සඳහා එල්ල වුණු ෙද්ශපාලන බලපෑම් නිසාම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඔස්ෙසේ තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ වෘත්තීය
සමිති මාර්ගෙයන් කරන ලද බලපෑම නිසාම- ඒ ගමන ආපස්සට
තල්ලු වුණා; ඒ ගමන අඩ පණ වුණා. මුළු ෙලෝකයම නව
තාක්ෂණයත් සමඟ අත් වැල් බැඳෙගන ඉදිරියට යද්දී තැපෑල
ආපස්සට තල්ලු වුෙණ්, හුදකලා වුෙණ් ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය
නිසායි. නමුත් විෂය භාර අමාත වරයා වශෙයන් වර්තමානය තුළ
මා සතුටු ෙවනවා, ෙම් වගකීම භාර ගැනීෙමන් අනතුරුව පසු ගිය
ෙකටි කාලය තුළ තැපෑල නව මඟකට ෙයොමු කරන්නට හැකි වීම
පිළිබඳව. ඒ සඳහා අපි අවශ පියවර ගත්තා. එයින් පධාන තැන
ගන්ෙන් තැපැල් ෙසේවාව ජාලගත කිරීමයි.
අපට පධාන තැපැල් කාර්යාල 645ක් තිෙබනවා. එම තැපැල්
කාර්යාල ජාලගත කිරීම ආරම්භ කරන්නට අපි කටයුතු කළා. ඒ
සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් අපට ලබා දුන් අනුගහය
අතිවිශාලයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශයට විශාල මුදල්
පමාණයක් වැය කරමින් පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ෙම් කටයුත්ත
ආරම්භ කරන්න අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දීම පිළිබඳව
ජනාධිපතිතුමාටත්, මහා භාණ්ඩාගාරයටත් මා ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ආරම්භෙය්දී යම් යම් පමාද වීම් සිද්ධ වුණත්, අපි පසු ගිය
වසරක කාලය තුළ පධාන තැපැල් කාර්යාල 250ක් ජාලගත
කිරීමට කටයුතු කරලා ඒ තුළින් නව ෙසේවාවන් රැසක් ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද අපි දකිනවා, සාම්පදායික ෙසේවාවන්
තුළ සිර වී සිටීම හරහා තැපෑලට යහපතක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති
බව. අපි ඒ සාම්පදායික රාමුෙවන් එළියට ඇවිල්ලා නව ෙසේවාවන්
හඳුනා ෙගන කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් වන විට අපි ශීඝගාමී තැපෑල,
භාණ්ඩ පවාහනය ඒ වාෙග්ම courier service එක වාෙග්
ෙසේවාවන් ලබා ෙදන අතර, ඉදිරි කාලෙය්දී අපි ෛවද වරු
channel කිරීම කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වාෙග්
ෙසේවවාන් 21ක් අපි තැපෑල හරහා කියාත්මක කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම 2013 වසෙර් මහා භාණ්ඩාගාරය අපට ලබා
ෙදන්නට ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණු මුදලට වඩා රුපියල්
මිලියන 500ක් අඩුෙවන් තමයි අපි ලබා ගත්ෙත්. ෙමොකද, අපට
ආදායම් උපයා ගන්න හැකියාව තිබුණා. ඉදිරි වර්ෂය තුළ දී
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමන්ෙග් ශක්තිෙයන් නැඟී සිටින
ආයතනයක් බවට පත් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙමොකද, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අපි අෙනකුත් පධාන තැපැල්
කාර්යාල සියල්ලමත් ජාලගත කිරීමට කටයුතු කරලා නව
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ෙසේවාවන් සැපයීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී
තැපැල් ෙසේවය ස්වශක්තිෙයන් නැඟී සිටිය හැකි -ෙදපයින් නැඟී
සිටින-, රටට බරක් ෙනොවන, ෙම් රෙට් ජනතාවට බරක් ෙනොවන
ආයතනයක් බවට පත් කරන්නට හැකි ෙවයි කියා අපි විශ්වාස
කරනවා. ඒ සඳහා අපිට ජනාධිපතිතුමා, භාණ්ඩාගාරය සහ ඒ වග
කිව යුතු ආයතන ලබා දුන් සහෙයෝගය අගය කරනවා. ෙමොකද,
පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් ජාලගත කිරීම ආරම්භ කරද්දී පරිගණක
දැනුම සහ නව තාක්ෂණය දන්නා තරුණ ජවයක් සහිත පිරිසක්
අෙප් තැපෑල තුළ ෙනොමැති වීෙම් පශ්නයට අපි මුහුණ දුන්නා. අපි
ෙම් කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා, පසු ගිය වසෙර් තරග
විභාගයක් පවත්වලා, සුදුසුකම් තිෙබන, පරිගණක දැනුම තිෙබන
1,080ක් පමණ වූ තරුණ පිරිසක් බඳවා ගන්නට අපට හැකියාව
ලැබුණා. ඒ සඳහා අපිට අනුමැතියත් ලැබුණා.

2700

නැඟී සිටින පිරිසකට අපි අත ෙදන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ව ආරක්ෂා
කිරීම තුළ රටටත් විශාල සහනයක් වනවා.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙයෝජනා
කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අද සංචාරක කර්මාන්තය
ශීඝෙයන් දියුණු ෙවමින් පවතිනවා. ෙද්ශීය අමු දව , ෙද්ශීය ගෘහ
භාණ්ඩ මිල දී ගන්නා ෙහෝටල්වලට සහ විවිධ ව ාපෘතිවලට යම්
යම් බදු සහන ලබා දීම තුළින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට යම්
ශක්තියක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන බවට ෙයෝජනා ෙවලා
තිෙබනවා. එය ඵලදායී විධියට සජීවී තත්ත්වයට පත් කර ගන්න
පරිසර කටයුතු භාර අමාත තුමා පියවර ගනීවිය කියලා මා විශ්වාස
කරනවා.

සභාපතිතුමා

ඒ වාෙග්ම courier ෙසේවාවන්, speed post එක ශක්තිමත්
කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය ෙකටි කාලය
තුළත් අපට ඒ සඳහා අවශ වාහන පමාණය ලැබුණා. 2014
වර්ෂයට අවශ කරන වාහන, යතුරු පැදි අපට ලබා ෙදන්නට
භාණ්ඩාගාරය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් විධියට අද අපි
නව මාවතකට ගමන් කරමින් සිටිනවා. අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු
පවා අහන පශ්නයක් තමයි තැපෑෙල් අරගළ, පිකටින්, උද්ෙඝෝෂණ
නැත්ෙත් ෙමොකද කියන එක. ඇත්ත වශෙයන්ම අද වෘත්තීය සමිති
පවා ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා අරගළ කරමින්, පිකටින්
කරමින්, වර්ජන කරමින් සිටිනවාට වඩා අද තැපෑල ඔසවා තැබීෙම්
වගකීම ඒ සියලු ෙදනාටම පැවෙරන බව. වෘත්තීය සමිති, තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානීන්, අමාත ාංශෙය් පධානීන් යන ෙම්
සියලු ෙදනා එකට අත් වැල් බැඳෙගන ෙමන්න ෙම් කියන
ඉලක්කයට -අරමුණට- ගමන් කරන නිසා තමයි අද බාධා
කිරීම්වලින් ෙතොරව අපට ෙම් තැපෑල ෙගොඩ නඟන්නට, ඉදිරියට
රැෙගන යන්නට හැකි වී තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
පශ්නෙය්දී අපට විවිධ කැප කිරීම් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. සමහර
තීන්දු, තීරණ යෙමකුට රිෙදන්නට පුළුවන්. සමහර වෘත්තීය
සමිතිවලට රිෙදන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙම් ෙවලාෙව්දී තමන්ෙග්
බඩ ගැන විතරක් හිතලා ෙනොව, මුළු තැපෑල පිළිබඳව හිතලා අපට
යම් යම් කැපවීම් කරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ කැපවීම් කරන්නට අද
වෘත්තීය සමිති සූදානමින් ඉන්නවා. ෙමොකද, ඔවුන් අද ආකල්පමය
ෙවනසක් ඇති කරෙගන තැපෑෙල් අභිවෘද්ධිය සඳහා කටයුතු කිරීම
ඉතාමත්ම අගය කරන්නට ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම
තැපැල්පතිතුමා, තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙහේමසිරි
පනාන්දු මැතිතුමා ඇතුළු ඒ වග කිව යුත්තන් අපිට ලබා ෙදන
සහාය විෂයය භාර අමාත වරයා වශෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඉතාමත් අගය කරනවා. ඔවුන්ට මෙග් පශංසාව පිරිනමනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොරටුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් අද
ෙමොරටුෙව් වඩු කර්මාන්තයට උදා වී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව
කරුණු දැක්වීමට මම තව ෙකටි ෙවලාවක් ෙවන් කර ගන්නවා.
ගරු අමාත තුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටියත්, ෙමම
කාරණය එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න අවශ වනවා.
සමස්ත වඩු කර්මාන්තයට යම් පශ්නයක් තිෙබනවා වාෙග්ම
ෙමොරටුෙව් වඩු කර්මාන්තයටත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොරටුෙව්
වඩු කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින සංඛ ාවත්, ඔවුන්ෙග් යැෙපන්නන්
සංඛ ාවත් බලන ෙකොට 20,000ක විතර පමාණයක් සිටිනවා.
නමුත් ෙම් පසු ගිය කාලය තුළ විෙද්ශ භාණ්ඩ ෙමරට ෙවෙළඳ
ෙපොළට පැමිණීම සහ ඇත්ත වශෙයන්ම විවිධ භාණ්ඩවල මිල
ඉහළ යෑම ආදී විවිධ කරුණු කාරණා නිසා ෙමොරටුෙව් වඩු
කර්මාන්තයට අද කණ ෙකොකා හඬලන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා
තිෙබනවා. වඩු කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය රටට බරක් ෙනොවුණු
පිරිසක්; රජයට බරක් ෙනොවුණු පිරිසක්. තමන්ෙග් ශක්තිෙයන්

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.
ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් සභාගත කළාට කමක් නැහැ.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

බලපතය පිළිබඳ පශ්නය වඩු කාර්මිකයින් අපට ෙයොමු
කරනවා. ෙම් බලපත නිදහස් කරන්ෙන් නැතුව ඵලදායී විධියට,
වඩුකර්මාන්තය ආරක්ෂා වන විධියට ෙරගුලාසි පනවනු ඇතැයි
කියා මා විශ්වාස කරනවා. මා ඒ කාරණය විෂය භාර
අමාත තුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මා සූදානම් කර ගත් කරුණු කාරණා
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

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

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඊළඟට ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මන්තීතුමා.

[10.50 a.m.]
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Mr. Chairman, thank you very much for giving me an
opportunity to speak on the Votes of the Ministry of
National Languages and Social Integration and the
Ministry of Resettlement at the Committee Stage
Discussion.
The problems between the Sinhalese and the Tamils
became strained only after the Sinhala Only Act was
passed. I request the Hon. Minister to try to bring back
the pre-1956 situation.
I appreciate the work done by the Hon. Vasudeva
Nanayakkara, Minister of National Languages and Social
Integration. He has a very good Secretary. I think in the
2002 Budget, the Minister of Finance and Planning, the
Hon. Ronnie de Mel said, “You cannot prepare a good
Budget, if there is an ethnic problem”. Before 1956, we
did not have any Sinhala/Tamil problems. It was only in
1917, that there was a Muslim/Sinhala trouble and leaders
like the Hon. D.S. Senanayake and some others were
jailed and Sir Ponnambalam Ramanathan had to go to UK
and get them released. But, the problem between the
Tamils and the Sinhalese started when the Hon. S.W.R.D.
Bandaranaike passed the Sinhala Only Act. He promised
to bring the Sinhala Only Act within 24 hours. When this
Act was passed, political leaders like the Hon. Pieter
Keuneman, the Hon. Colvin R. de Silva and the Hon.
G.G. Ponnambalam criticized it, saying that it would lead
to a division of the country. But, the Hon. Colvin R. de
Silva said, “If you want to have one language, there will
be two nations. If there are two languages, there will be
one nation”. The Hon. G.G. Ponnambalam said it would
lead to a parting of the ways. The Sinhala Only Act made
the Tamils second-class citizens and it humiliated them.
When the then Prime Minister of Singapore, Mr. Lee
Kuan Yew, came to Sri Lanka in 1952, he appreciated the
economic development in Sri Lanka and said that he
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[ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා]

would go back to Singapore and make Singapore a Sri
Lanka. Later, in 1956, he told the late Hon. S.W.R.D.
Bandaranaike not to pass the Sinhala Only Act. As a
result of the Sinhala Only Act that was passed in 1956
and implemented in 1961, today we are unable to find
good interpreters or translators. Recently, the Legal
Draftsman said that she was unable to draft Bills in time
due to lack of translators.
When the Tamils started protesting against the Sinhala
Only Act, many problems started. In 1956, 1958, 1961,
1977 and 1983 there were pogroms. This was mainly due
to Sinhala Only Act. Until this Act was passed, no one
spoke of separation. It was the late Hon. S.W.R.D.
Bandaranaike who laid the foundation stone for the
minorities to think of separation. Some national leaders
here are now criticizing the TNA; but the TNA has not
asked for separation. What did Sinhala chauvinists like
Gunadasa Amarasekara and S.L. Gunasekara do in 1956
when the Sinhala Only Act was passed?
Sir, now I would like to speak about Resettlement.
The Government recently announced that resettlement
can be done by the respective Divisional Secretaries and
District Secretaries. Even the President has announced at
the United Nations that 95 per cent of the persons who
were displaced have already been resettled and
rehabilitated. But, that is not the actual position.
The United Nations in a recently-issued report
regarding resettlement, has reported that in the Districts of
Jaffna, Kilinochchi and Mullaitivu, 117,888 persons have
not yet been permanently resettled and further, in the
North, the resettled people are staying with their friends
and relatives.
In the Mullaitivu area, in the Maritime Pattu DS
Division, about 1,193 families consisting of 4,686 persons
have to be resettled. In the Puthukudiyiruppu DS
Division, 4,199 families consisting of 16,374 persons
have to be resettled. In Mullivaikkal West, Keppapulavu,
317 families consisting of 1,336 persons have to be
resettled. The Keppapulavu village adjoins the Vattapalai
village, in which people have already been resettled. The
persons in Vattapalai have their own lands in the
Keppapulavu area, but they are unable to go to
Keppapulavu to do their agricultural activities. The last
lot of people who were displaced from the Keppapulavu
village were taken out from the Cheddikulam Camp by
the army and dumped in a jungle, not in Keppapulavu.
In the Mannar District, the people displaced from
Mullikulam are prevented by the army form resettling
there. About 200 families from Thirumurugandy area,
who are in camps, are not allowed to go and resettle there.
The army has constructed a road across the
Thirumurugandy village and prevents people from
resettling there. That is a serious problem.
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In 1990, about 100,000 people were displaced from
Valikamam North and they were not allowed to go and
resettle in the area. We filed a fundamental rights
application in the Supreme Court and the Court ordered
that the displaced persons be allowed to go and resettle
there, but, so far only a part of them have been allowed to
resettle and the balance have not yet been resettled.
In KKS West, GN Division No. J/233, 663 people; in
KKS Centre, 1,093 people; in KKS South, 549 people; in
Thenmylai, 765 people; in Kurumpasiddy, 641 people; in
Myliddy North, 3,271 people; in Thaiyiddy East, 696
people; in Myliddithurai East, 745 people; in Thaiyiddy
North, 859 persons; in Thaiyiddy South, 1,608 people; in
Myliddithurai North, 1,519 people; in Palali South, 1,228
people; in Palali East, 1,802 people; in Palali North,
1,648 people; in Palali North-West, GN Division No. J/
255, 606 people and in Palali West, 809 people are to be
resettled.
Then, in Tellippalai, 1,146 persons; in Palai
Veemankamam North, 1,262 persons; in Palai
Veemankamam South, 956 persons; in Kadduvan, 509
persons; in Varuthalaivilan, 972 persons and in
Kurumpasiddy East, 1,596 persons are to be resettled.
Nearly 30,000 people are to be resettled in Valikamam
North. All these persons are living in camps or with their
relatives. I went and inspected the areas where people
have been allowed to resettle. Almost the entire area is
covered with bushes and there are snakes and pigs in
those areas and the people who have already been
resettled complained to me about those bushes.
Nearly 15,000 acres in Sampur had been taken over
by the Government about six years ago and about 8,000
persons were displaced and are living in camps. The
Government needs only 500 acres for their project to
produce electricity. Therefore, I request the Government
to immediately allow the Sampur people to resettle in the
balance lands.
Finally, I request all the Hon. Members of this House
to go through the Editorial of the “Daily Mirror” of 17th
December, 2013, which appeared under the headline
“Isn’t corruption evil any more?”
Thank you.
[පූ.භා. 11.01]

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)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදයට සහභාගි ෙවලා වචන
කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු
ෙවනවා. මංගල සමරවීර සෙහෝදර මන්තීතුමා අද ද්ෙව්ෂය සහ
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ෛවරය වපුරුවමින් කථා කිරීම ගැන මම පළමුෙවන්ම කනගාටුව
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙලෝකෙය් පරම ශක්තිය ෙසොයා ගත්
බුදු පියාණන් වහන්ෙසේෙග් ඒ පරම ශක්තිය අවුරුදු 2,600 ගණනක්
ගත ෙවලාත් ෙම් ෙලොව තුළ තවම තිෙබනවා කියන කාරණයත්,
අපි එය හැඟිම්බරව ෙසොයා ගන්න ඕනෑ කියන කාරණයත් මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ගැන කථා
කරනවා නම් දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ, ධාතුෙසේන රජ්ජුරුෙවෝ වාෙග්
ෙම් රට නිදහස් කර ගත්ත, ඒ වාෙග්ම වැව් බැඳි රාජ යන් ඉදි කර
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීමට කටයුතු කළ රජවරුන් සිටි
බව ඉතිහාසය පුරාවටම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මැෙල්සියාෙව් හිටපු නායක මහතිර් ෙමොෙහොමඩ් මැතිතුමා,
සිංගප්පූරුෙව් Lee Kuan Yew වාෙග් අයටත් ෙදෝෂාෙරෝපණය
කළ අය සිටියා. රටක් සංවර්ධනය කරන විට ෙනොෙයකුත් අපවාද,
අවලාද, ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා සහ රාජපක්ෂ ෙරජිමය ගැන එතුමා කථා කළා. ඒ
තුළින් ෙම් රටට කළ ෙසේවාව අනාගතය තීන්දු කරයි; අනාගතය
වර්ණනා කරයි; ඒ පිළිබඳව කලබල විය යුතු නැහැ කියන
කාරණාව මම මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට විෙශේෂෙයන්ම
කියනවා. එතුමා කළ කථාව, මම නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය
දිස්තික්කෙය් සමනල කන්ෙද් සිට ආරම්භ ෙවන මහවැලි, කැලණි,
කළු සහ වලෙව් යන ගංගා ගලා ෙගන මුහුදට ගියා වාෙග්ම අපෙත්
යන බව පකාශ කරනවා.
පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශෙය් කටයුතු කිරීෙම්දී
මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත්,
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා සහ කියාකාරි
අධ ක්ෂතුමා ඇතුළු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයත් ඇතුළු ඒ සියලුම
ෙසේවකයින්ෙග් කැපවීම තුළ ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවාවක් ඇති
කිරීම සඳහා නව සැලසුම් ඉදිරිපත් කරලා, අලුත් තාක්ෂණයට
බද්ධ කරලා කියාත්මක කරනවා. එම නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව්දී
වැඩිපුර කථා කරන්ෙන් නැතිව මාෙග් කථාව සභාගත* කරනවා.
එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාව:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைர :
Speech tabled:

ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂය යටෙත් පුද්ගලික පවාහන
ෙසේවා අමාත වරයා ෙලස තුන්වන වරටත් ෙමම අය වැය විවාදෙය්දී මාෙග්
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් එහි පසු ගිය වසර තුන තුළ සිදු කළ කටයුතු හා
ඉදිරි වසර තුළ කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති කටයුතු හා ඉදිරි අනාගත
සැලසුම් පිළිබඳව ෙමම උත්තරීතර සභාව ඉදිරිෙය් වචන ස්වල්පයක් කථා
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා.
1958 ජනවාරි මස 15වන දින ශී ලංකා බස් කර්මාන්තයට වැදගත් දිනයක්.
ගරු බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන් විසින් එවකට ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
පාලනය යටෙත් තිබූ බස් කර්මාන්තෙයන් මහ ජනතාවට සිදු වන පීඩා මඟ
හැරවීම සඳහා ෙම් පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජයරත්න කමිටු
වාර්තාෙවන් පසු තවදුරටත් ජර්මන් රජෙය් අනුගහෙයන් ලබා ගත්
ලන්ඩන්
ගමනාගමන
මණ්ඩලෙය්
L.C. Hawking මහතාෙග්
පධානත්වෙයන් වූ කමිටු වාර්තාවද පදනම් කරෙගන 1958 දී සියලු බස් රථ
ධාවන කටයුතු රජයට පවරා ගන්නා ලදී.
ෙමෙලස පවරා ෙගන ස්ථාපිත කරනු ලැබූ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය්
පධාන අරමුණු අතර, පාසල් ළමුන් සඳහා වාර පෙව්ශපත ලබා දීම,
කාර්යාල බස් ෙසේවා ආරම්භ කිරීම, රජෙය් ෙසේවකයින්ට වාර පෙව්ශපත
ලබා දීම, තැපැල් ෙසේවා පවත්වාෙගන යාම, ජාතික උත්සවවලදී මගී
පවාහන කටයුතු සිදු කිරීම හා මැතිවරණ හා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තු
රාජකාරි සඳහා ෙයොදා ගැනීම වැදගත් ෙවනවා.
1977 බලයට පත් වූ රජය ෙමම බස් ෙසේවාව ෙපෞද්ගලිකරණය කිරීම නිසා
ෙමම බස් ෙසේවාෙව් ගැටලු මතු වුණා. ෙමම ගැටලු ෙපෞද්ගලික බස්
කර්මාන්තය නිසා ෙනොව එම ෙසේවාවන් නියාමනය තුළ ඇති වූ ගැටලු
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නිසා ඇති වූවක්. අද වන විට ෙමම එකින් එක ගැටලුවලට අප විසින්
විසඳුම් ෙසොයා බැෙලනවා.
2001 දී හා 2007 දී බස් ගාස්තු පතිපත්තියක් සකස් කිරීම එවකට පැවති
ගැටලුවලට විසඳුමක් විය. නමුත් ෙමම ගාස්තු එදා පැවති ගාස්තුව පදනම්
කරෙගනයි තීරණය කෙළේ. ෙම් නිසා ගාස්තු විෂමතා ඇති වී තිබුණා. එදා
ගාස්තු සංෙශෝධනය තීරණය වූෙය් වියදම පමණක් සැලකිල්ලට ෙගනයි.
අද අපි ෙමයට විසඳුමක් ෙලස ගාස්තු පතිපත්තිය නැවත සලකා බැලීම
සඳහා අමාත මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ෙමමඟින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අද තිෙබන ගාස්තුව පමණක් ෙනොෙව්. එම
ගාස්තුව මත බස් හිමියාට ලැෙබන ආදායම සැලකිල්ලට ෙගන බස්
මගියාට ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබා දීමට ඇති හැකියාව ෙසොයා බැලීමයි.
ෙමම කමිටුවට උපෙදස් ලබා දීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කර තිෙබන
අතර එහි වාර්තාව ඉක්මනින් අමාත මණ්ඩල අනුකමිටුවට ලබා දීමට
නියමිතය.
ඒක පුද්ගල ආදායම අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය නිසා අපිට
ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා ජනතාවෙග් එදිෙනදා ගමන් බිමන් සඳහා
ෙහොඳ මගී පවාහන ෙසේවාවක් ලබා දීමට. ෙම් සඳහා පුද්ගලික පවාහන
ෙසේවා අමාත වරයා ෙලස ඉදිරි සැලසුම් ෙබොෙහෝමයක් ෙම් වන විට
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි අපිට ෙම් සඳහා
ෙහොඳ මඟ ෙපන්වීමක් කර තිෙබනවා. රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවල
විෙශේෂෙයන් එක ගමකට එක වැඩක් වැනි විෙශේෂ ව ාපෘති නිසා ගම්වල
තිබූ කුඩා මාර්ග අලුතින් ෙකොන්කීට් පාරවල් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙබොෙහෝ මාර්ග කාපට් අතුරා දියුණු ෙවලා. ෙම් නිසා එදා ෙපෞද්ගලික
අංශය තම බස් රථ ෙයදවීමට අකමැති වූ මාර්ගවලට අද බස් රථ ධාවනය
සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ලැබී තිෙබනවා. මාර්ග අබලන් වන විට බස් රථ
හිමියා තම බස් රථය ධාවනයට අකැමැති ෙවනවා. නමුත් අද මාර්ග අලුත්
වන විට එම තත්ත්වය ෙවනස් ෙවනවා. අද රට සාමකාමියි. ජනතාවෙග්
ගමන් බිමන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
අද මාර්ගවල තිෙබන අධික වාහන තදබදය ඉතා වැඩියි. ජනතාවෙග්
වටිනා කාලය මහ මඟට ෙගවා දැමීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය
අප ෙවනස් කළ යුතුයි. නමුත් ෙම් සඳහා අප විසින් එම ගැටලු ෙහොඳින්
අවෙබෝධ කරෙගන විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහායි අප ෙම් කමිටු
පත් කර තිෙබන්ෙන්.
2012 මහ බැංකු වාර්තාව ෙපන්වා ෙදනවා පවාහන අංශය සැලකිය යුතු
වර්ධනයක් ළගා කරෙගන ඇති බව. ෙමයට ෙහේතු වන්ෙන් උතුරු
නැෙඟනහිර සිවිල් කලබල අවසන් වීමත් සමඟ එම පෙද්ශ ඉතා ශීඝෙයන්
දියුණු වීමයි. විෙශේෂෙයන් මාර්ග පද්ධතීන් ඉතා ෙහොඳ මට්ටමකට පත් වී
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ගම් නගර යා කර ෙපොදු පවාහන ෙසේවා එම පෙද්ශවල
අලුතින් ආරම්භ වුණා. එම පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ආර්ථික කටයුතු ෙම්
නිසා දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.
මහ බැංකු වාර්තාව ෙපන්වා ෙදන පරිදි 2013 වසෙර් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතය සඳහා පවාහන ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය සියයට 14.3ක් පමණ
ෙවනවා. ෙමය 2011 වසරට වඩා සියයට 2.5ක වැඩි වීමක්.
2013 වසර තුළ පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශය විසින් නැෙඟනහිර
පළාත සඳහා 2013 දැයට කිරුළට සමගාමීව රුපියල් මිලියන 9ක් වැය කර
තිරුක්ෙකෝවිල්, පානම හා පුල්මුෙඩ් නගරවල බස් නැවතුම්ෙපොළ 3ක්
ඉදිකර ජනතා අයිතියට ලබා දීමට කටයුතු කළා. මැල්සිරිපුර හා
කරුවලගස්වැව නගර සඳහා රුපියල් මිලියන 7 බැගින් බස් නැවතුම්ෙපොළ
2ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 14ක් වැය කර තිෙබනවා. ෙමම බස්
නැවතුම්ෙපොළ 2014 දැයට කිරුළට සමගාමීව ජනතා අයිතියට පැවරීමට
සැලසුම් කර තිෙබනවා. මීට අමතරව රුපියල් මිලියන 12ක් වැය කර
මුලටියන නගරෙය් බස් නැවතුම්ෙපොළක් සකස් කර තිෙබනවා. ෙමම වසර
නිම වීමට ෙපර ෙමහි වැඩ අවසන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2014
වසර තුළ රුපියල් මිලියන 30ක් වැය කර බස් නැවතුම්ෙපොළ 4ක් ඉදි
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. මීට අමතරව වව්නියා බස් නැවතුම්ෙපොළ
සඳහා රුපියල් මිලියන 90ක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.
2013 වසෙර් මගී ආවරණ 25ක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 7.3ක්
වැය කර තිෙබනවා. මීට අමතරව පාසල් ළමුන් සඳහා බයිසිකල් 3,500ක්
සඳහා කරන ලද වියදම රුපියල් මිලියන 28.13කි. ෙම් වසර තුළ දැරීමට
සැලසුම් කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 48.85ක් ෙව්.
දැනට අප විසින් කියාත්මක කරන ඉතා ෙහොඳ ව ාපෘතියක් තමයි
සිසුසැරිය ව ාපෘතිය. ෙම් මඟින් පාසල් ළමුන්ට ෙහොඳ ෙසේවාවක්
ලැෙබනවා. 1958 දී බස් ජනසතු කරන අවස්ථාෙව්දී වූ එක් අරමුණක්
වන්ෙන් පාසල් ළමුන් පවාහනය සඳහා පමුඛතාව ලබා දීමයි. එම අරමුණ
ඉතා ෙහොඳින් අප ඉටු කර ගනිමින් තිෙබනවා. ඒ සඳහා රජයක් විධියට
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සතුටු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අපට භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් මිලියන 500ක්
ෙම් වසෙර් ලබා දී තිෙබනවා. එය පසු ගිය වසරට වඩා රුපියල් මිලියන
130ක වැඩි වීමක්. ගාමීය පෙද්ශවල පමණක් ෙනොව නගරෙය් සිට කුඩා
නගරවලට ෙහෝ ගම්වලට රාතී 10න් පසු බස් ෙසේවාවන් කියාත්මක නැහැ.
ෙම් සඳහා අප නිසිසැරිය ව ාපෘතිය ඇති කර තිෙබනවා. ගැමිසැරිය යටෙත්
ඉතා දුෂ්කර ගම් සඳහා බස් රථ ධාවනයට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්
සියලු කටයුතු ෙපොදු මගී ජනතාව ෙවනුෙවන් අප ෙගන ඇති කියාමාර්ග
බව ෙපන්වා දිය යුතුයි. ෙම් සියලු ව ාපෘති සඳහා භාණ්ඩාගාරය රුපියල්
මිලියන 638ක් වැය කරන විට ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව විසින්
රුපියල් මිලියන 280ක් 2014 වර්ෂෙය් වියදම් කිරීමට සැලසුම් කර
තිෙබනවා. 2013 වසර සඳහා ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව විසින්
වැටුප් සඳහා භාණ්ඩාගාර පතිපාදනවලින් බැහැරව මුදල් පතිපාදන ලබා
ෙගන ඇති අතර, 2014 වසෙර් ෙයෝජිත වැටුප් සඳහා වන පිරිවැය රුපියල්
මිලියන 175ක් ෙකොමිෂන් සභාව විසින්ම දැරීමට සැලසුම් කර ඇත. දැනට
සිසුසැරිය යටෙත් ෙසේවා 1,135ක් කියාත්මක අතර, එය 2014 වසෙර්දී
1,300ක් දක්වා වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.
ෙම් වසෙර් කියාත්මක නිසිසැරිය ෙසේවා ගණන 150ක් වන අතර එය 225
දක්වා 2014 වසෙර්දී වැඩි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. ගැමිසැරිය ෙම්
වසෙර්දී ෙසේවා 40 සිට 2014 ෙසේවා ගණන 120 දක්වා වැඩි කිරීමට
සැලසුම් කර තිෙබනවා.
අප විසින් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ ෙමම ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාව
ගුණාත්මක ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීමට තවදුරටත් සැලසුම් කර
තිෙබනවා. ඒ අනුව 2014 ජනවාරි 01වන දා අප විසින් මහ ජනතාවට ඇති
වන පවාහනයට අදාළ ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට ෙමෙහයුම් මැදිරියක් අප
අමාත ාංශය තුළ පිහිටුවීමට ෙම් වන විට පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ
මඟින් මගීන්ට යම් අසාධාරණයක් සිදු වුවෙහොත් ඒ බව දුරකථනය මඟින්
ෙහෝ ස්කයිෆ් තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ අප ෙමෙහයුම් මැදිරියට දැන්වීමට
පුළුවන්. නැතිනම් පැමිණ සිය පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන්. ෙමෙසේ
ඉදිරිපත් වන පැමිණිලි සඳහා අප ඉක්මනින් අවශ පියවර ගැනීමට අවශ
කමෙව්දය සැලසුම් කර තිෙබනවා.
ෙමම අමාත ාංශය 2010.11.22 ආරම්භ වූ පසු අප අමාත ාංශයට අයත්
කර්තව යන් ගැළෙපන පරිදි අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ජාතික
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් කර්තව යන් ෙවනස් කිරීමට කාලය
පැමිණ තිෙබනවා. ෙම් සඳහා අප දැනට තිෙබන පනතට යම් යම්
සංෙශෝධන ඇතුළත් කිරීමට අවශ ෙවනවා. ෙම් වන විට ඒ සඳහා අප
විසින් ඇතුළත් කළ යුතු සංෙශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා.
ඉතා ඉක්මනින් එම සංෙශෝධන පනතට ඇතුළත් කිරීමට අවශ පියවර
ගැනීමට නියමිතයි.
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව තුළ අද ෙබොෙහෝ විට මගීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන
පැමිණිල්ලක් වන්ෙන් නියමිත ගාස්තුවට වඩා අය කිරීම් හා ඉතිරි මුදල්
ලබා ෙනොදීමයි. ඒ සඳහා අප විසින් ෙපර ෙගවුම් කාඩ් පතක් ෙපොදු පවාහන
ෙසේවාවන්ට හඳුන්වාදීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් තුළින් අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා මගීන්ට තිෙබන ගැටලු අවම කර ගැනීමට හැකි
ෙව්වි කියා.
දැනට පවාහනය සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබාගැනීම ඉතා
අපහසු තත්ත්වයක පවතිනවා. ෙම් සඳහා ෙතොරතුරු පද්ධතියක් සකස්
කිරීම සඳහා ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය සමඟ එක්ව ව ාපෘතියක් ආරම්භ
කිරීමට අවශ පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් යටෙත් ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාව හා පළාත් සභාවල ෙතොරතුරු පද්ධතියක් ඇති කර ඒවා
ඒකාබද්ධ කරනවා.
බස් රථ කර්මාන්තය තුළ නියැලී සිටින ෙසේවක පිරිසට අවශ පුහුණුව
සඳහා ජාතික පුහුණු ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා
ෙම් තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා දැනට 50,000කට අධික බස්
කර්මාන්තය තුළ නියුතු ෙසේවක පිරිසට රැකියාෙව් නිරත වන අතරතුරම
අවශ
පුහුණුව ලබා දීමට. සෑම බස් රථ රියදුෙරකුටම,
ෙකොන්ෙදොස්තරවරෙයකුටම වසර 2කට වරක් ෙමම පුහුණුවට සහභාගී වීම
අනිවාර්ය ෙවනවා. ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් දැනුම කුසලතා සහ ආකල්ප දියුණු
කර ගැනීමට අවශ පුහුණුව ලබා ෙදනවා. ෙමම පුහුණු ආයතනය
ෙන්වාසික පුහුණු ආයතනක් ෙලස ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර
තිෙබනවා. ෙමය ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවාවක් සඳහා ඉතා වැදගත්
පියවරක් ෙලස හඳුන්වාදීමට පුළුවන්.
දැනට දිවයින පුරා ධාවනය වන බස් රථ යම් යම් ෛනතික කටයුතු හා
ෙවනත් අවශ තා සඳහා ෙකොළඹ ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා
කාර්යාලයට පැමිණීමට සිදු වී තිෙබනවා. ෙම් නිසා එම දුර බැහැර
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පෙද්ශවල ධාවනය වන බස් රථවල අවශ තා සඳහා සෑම දිස්තික්කයකම
එක් කාර්යලය බැගින් කාර්යාල 25ක් ආරම්භ කිරීම සැලසුම් කර
තිෙබනවා. දැනට බස් රථ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් වසර
2කට වරක් පමණි. ෙම් තත්ත්වය දිස්තික් කාර්යාල විවෘත කිරීමත් සමඟ
සෑම වසරකම අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා.
අප අමාත ාංශය විසින් මගී පැමිණිලි අප ෙවත ලැබීමට ෙපර අප විසින්
යම් අධීක්ෂණයක් කළ යුතු බව හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙම් සඳහා
දැනටමත් දුර ගමන් බස් රථවල ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් CCTV කැමරා සවි කර තිෙබනවා. මීට අමතරව බැස්ටියන් මාවත
බස් නැවතුම්ෙපොළ, ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලෙය් හා
පිහිටුවනු ලබන දිස්තික් කාර්යාලවල CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවි
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙම් මඟින් අපට ෙසොයා බලන්නට
පුළුවන් මගීන්ට අදාළ ෙසේවාවන් නිසි පරිදි සැලෙසනවාද කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව අප 2014 වසර තුළ මගී පවාහන ෙසේවා තුළ
ෙබොෙහෝ ෙද් අලුතින් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් තුළින් වඩාත්
ෙහොඳ ගුණාත්මක ෙසේවාවක් මගීන්ට ලබා දීම අපෙග් ඒකායන
බලාෙපොෙරොත්තුවයි.

[පූ.භා 11.04]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ආර්ථිකෙය් වැදගත් ක්ෙෂේත
ගණනාවක් ආවරණය කරන අමාත ාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ
පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත ාංශය පිළිබඳව කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟීෙම් දී, නිෂ්පාදන
ආර්ථිකයට වැදගත්ම දායකත්වයක් සපයන ක්ෙෂේත තමයි ෙත්
සහ රබර් කියන ක්ෙෂේත. නමුත් අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙප්
ආර්ථිකය තුළ සාකච්ඡා කරන්ෙන්, සංවාදයට ලක් කරන්ෙන්
සංචාරක කර්මාන්තය හරහා ආදායම් ඉපැයීම ගැනයි. සංචාරක
කර්මාන්තය හරහා ආදායම් ඉපැයීමට අෙප් රටට කෙමෝපායන්
අවශ බව ඇත්ත. නමුත් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට
අලුතින් වටිනාකම් එකතු කරන කර්මාන්ත වන්ෙන් ෙත් සහ
රබර් කර්මාන්තයයි. ඒ කර්මාන්ත තමයි යමක් අලුතින් උපදවන
කර්මාන්ත.
අධිරාජ වාදීන් පවා අෙප් රට විෙශේෂ වැදගත්කමක් තිෙබන
රටක් හැටියට විශ්වාස කෙළේ, ඔවුන්ට අෙප් රට යටත් කර
ගැනීමට තරම් වටිනාකමක් තිබුෙණ්, සංචාරක කර්මාන්තය
පැත්ෙතන්
බලලා ෙනොෙවයි.
ඔවුන් අෙප් රට සංචාරක
පාරාදීසයක් හැටියට ෙනොෙවයි දැක්ෙක්. ඔවුන් අෙප් රට දිහා
බැලුෙව් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ඉලක්ක කර ෙගනයි.
විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපයට අවශ කරන ෙත් ටික, රබර් ටික,
ගම්මිරිස් ටික, මැණික් ටික අෙප් රටින් ෙගන යන්නයි ඔවුන්
බැලුෙව්.
ගරු සභාපතිතුමනි, අදත් අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි
ලංකාෙව් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙලෝකෙය් වැඩිපුර ඉඩ ලැෙබමින්
තිෙබන බව. ෙලෝකෙය් රටවල දුප්පත්කම වැඩි වනෙකොටත්,
ෙලෝකෙය් රටවල අර්බුද වැඩි වනෙකොටත් ෙත් පරිෙභෝජනය වැඩි
ෙවනවා. දුප්පත්කම වැඩි ෙවනෙකොට, ඒ රටවල මිනිස්සු පාවිච්චි
කළ ෙවන ෙවන පාන ෙවනුවට, ෙත් තමයි ඒ අයෙග් විකල්ප
පානය වන්ෙන්. නමුත් දැන් ගැටලුව තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙත්
කර්මාන්තයට ලබා දී තිෙබන තැන පිළිබඳවයි. ෙත් කර්මාන්තය
දියුණු කරන්න දීලා තිෙබන ඉඩකඩ, දීලා තිෙබන ස්ථානය
වාෙග්ම, වැය ශීර්ෂයකදී ෙම් අමාත ාංශයට දීලා තිෙබන තැන
බැලුෙවොත්, ෙම් අමාත ාංශයට මීට වඩා පමාණවත් තැනක්
ෙදන්න ඕනෑ කියලා අපට හිෙතනවා. ෙම් සඳහා ෙහොඳ
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ඇමතිතුෙමක් නම් ඉන්නවා. නමුත් ඉන් එහාට ගිහින්, ෙම්
ක්ෙෂ්තය දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළක් නම් අපට ෙපෙනන්න
නැහැ.
ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දීත්
මා ෙම් කාරණය මතු කළා. ෙත් කර්මාන්තෙයන් ආණ්ඩුව
ආදායම් ලබනවා. ෙත් කර්මාන්තය මත පනවන ෙසස් බද්ෙදන්
ආණ්ඩුව ආදායමක් ලබනවා. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය්
2013 වර්ෂෙය් පගති වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා, ජනවාරි මාසෙය්
ඉඳලා අෙගෝස්තු මාසය වනෙකොට ෙත් මත පමණක් වූ ෙසස්
ආදායම රුපියල් මිලියන 1458ක් බව.
ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, අවුරුද්ද අවසාන ෙවනෙකොට
රුපියල් මිලියන 3,000ක පමණ ආදායමක් ෙත් අපනයනෙය් දී අය
කරන ෙසස් බද්ෙදන් ලැෙබන බව. නමුත් ෙත්, රබර් කර්මාන්තය
ඇතුළුව මුළු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශයටම පුනරාවර්තන
වියදම්වලට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,355යි. ඒ
කියන්ෙන්, ජනවාරි මාසෙසේ ඉඳලා අෙගෝස්තු මාසය ෙවන ෙතක්
ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු ආදායමට සරිලන මුදලක්වත් මුළු
අමාත ාංශයටම ෙවන් කරලා නැහැ. මුළු අමාත ාංශයටම
අවුරුද්දකට ෙවන් ෙවන්ෙන් ඊටත් වඩා අඩු ගණනක්. එතෙකොට,
ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලැෙබන ෙසස් ආදායම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්?
ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලැෙබන ෙසස් ආදායම යන්ෙන්
භාණ්ඩාගාරෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට. රබර් කර්මාන්තය මත
පනවන ෙසස් බද්දත් යන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙය් ඒකාබද්ධ
අරමුදලට. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙසස් බද්ද කියන එෙක් ආර්ථික
විද ාත්මක අර්ථය අනුව, ෙසස් බද්ද පනවන යම් කර්මාන්තයක්
දියුණු කරන්න තමයි ෙසස් බද්ද ෙයොදවන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම්
ෙසස් බද්ද එෙහම ෙයදෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම ගන්නවා
එක තැනකට; ඒකාබද්ධ අරමුදලට. කර්මාන්තයක දියුණුව සඳහා
පනවන බද්ද භාණ්ඩාගාරයට ගන්නවා. මම ෙමෙහම කියන එක
ගැළෙපනවා ද දන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් ෙසස්
බද්ද "Sex බද්දක්" ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්ක කාෙග්ත්
බද්ද ෙවලා තිෙබන නිසා. ෙම් බද්ද ඇත්තටම ගරු මහින්ද
සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට අයිති බද්දක්. දැන් ඒ බද්ද
භාණ්ඩාගාරයට ගියාම ''කාෙග්ත් බද්ද'' ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සීනි කර්මාන්ත
සංවර්ධන අමාත තුමා)
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දැන් ෙත්වලට ෙසස් බද්ද තිෙබනවා; ෙත්වලට පවර්ධන බද්ද
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ මුළු ආදායමම ආණ්ඩුව ලබනවා.
අමාත ාංශය ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව ඒ ආදායම ලබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
අවස්ථාව ගන්න.

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔය ෙත් පවර්ධන බද්ද - Tea Promotion
Levy - ෙකළින්ම එන්ෙන් ෙත් මණ්ඩලයට. ඒක ඒකාබද්ධ
අරමුදලට - Consolidated Fund - යන්ෙන් නැහැ. අනික් කාරණය
තමයි, ෙත් මණ්ඩලෙය් ගිණුම යටෙත් ෙම් වන විටත් රුපියල්
බිලියන 4ක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒක සියයට
සියයක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙද්ශීය හා ජාත න්තර පවර්ධන
කටයුතුවලටයි. මෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි කර ෙදන්නම්.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ෙසස් බද්ද හැටියට
රුපියල් බිලියන ෙදකක් විතර තමයි අවසානෙය් දී එකතු වන්ෙන්.
ෙම් අය වැෙයන් අෙප් අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 4.2ක් ෙවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙසස් බද්දට වඩා ෙදගුණයක්
පුනරාවර්තන වියදම්වලටයි, පාග්ධන වියදම්වලටයි ෙවන් ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක මම පිළිගන්නවා. මා කිව්ෙව් ඒ වියදම් ෙදකටම ෙවන්
කළ මුදල ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, සමහර විට අහෙගන ඉන්න අය ෙවන
විධියකට හිතයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. Lakshman
Industry Development)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කාෙග්ත් බඩ්ඩ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

(மாண் மிகு ல
மன் ெசெனவிரத்ன - சீனிக் ைகத்ெதாழில்
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

Senewiratne - Minister of Sugar

(වැවිලි

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

පුනරාවර්තන කිව්වාම ෙත්ෙරනවා. මා කිව්ෙව් පුනරාවර්තන
වියදම් ගැන. ඒ, මුළු අමාත ාංශෙය්ම වැටුප්, ෛදනික කටයුතු,
පවර්ධන ඔක්ෙකොටම. පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් කර්මාන්තය ෙගන
යන්න ෙම් මුදල පමාණවත් ද? ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක තීරණය
වන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තෙය් තිෙබන ගැටලුත් එක්ක.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කාෙග්ත් බඩ්ඩ ලු. මම දන්ෙන් නැහැ ඒ කාට ද කිව්ෙව් කියලා.
ෙන්ද, ඇමතිතුමා?
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙත් කිෙලෝ ගෑම් 10 bulk එකකට ෙසස්
බද්ද පනවනවා, රුපියල් 10.50ක්. ඊට අමතරව හැම bulk
එකකටම ෙත් පවර්ධන බද්ද කියලා - Tea Promotion Levy තව රුපියල් 3.50ක් අය කරනවා. ඊ ළඟට, පැකට්වලට එකතු කළ
අගය මත බදු හැටියට රුපියල් 4.50ක පනවනවා. ෙම් රුපියල්
3.50 ඒවා එකතු කළාමත් මිලියන දාහක් විතර එනවා, ෙත්
පවර්ධන බද්ද හැටියට. ඒක අර ෙසස් බද්දට අමතරව තිෙබන
එකක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් පගති වාර්තා
ෙපොෙත් හැම තැනම මම ෙහව්වා. ඒත් ෙම් පවර්ධන බද්ද ගැන
ෙමොකුත් සඳහනක් නැහැ.

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් වන විට වතු
සමාගම්වලින් ආර්ථිකයට එකතු වන පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන
බව. ෙපෞද්ගලික හා රාජ යන අංශ ෙදකම ගත්ෙතොත්, ලංකාෙව්
වතු සමාගම් 700ක් විතර තිෙබනවා. දැන් පහත රට වතුවල
දායකත්වය තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වතු
සමාගම්වල දායකත්වය අඩු වන්න බලපාන ලද ෙහේතු ෙමොනවාද?
අද වතු කීයක ෆැක්ටරි වැහිලා තිෙබනවා ද? [බාධා කිරීමක්] දැන්
ෙම් වතු සමාගම් ක්ෙෂේතෙය්ත් අර්බුද ඇවිත් තිෙබනවා. පසු ගිය
දිනවල දැරණියගල නූරි වත්ෙත් ඇති වුණු අර්බුද අප දැක්කා.
ඒවාෙය් පතුෙල් තිෙබන එක අර්බුදයක් තමයි ෙම් ෙත්
කර්මාන්තෙය් ගැටලුව. ෙවන විෂයයක් භාරව සිටියත් අෙප්
ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා වතුකරයට සම්බන්ධ නිසා ෙම් ගැන
දන්නවා. දැන් එතුමා වතුකරය පැත්ෙත් ඉන්නවා ද දන්ෙන් නැහැ.

2713

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

අද ඒ ෙක්ෂේතය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. වතු ක්ෙෂේතෙයන්
ආර්ථිකයට ලැෙබන පංගුව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන ෙයන්
පසු ගිය කාලෙය් වතු සමාගම්වලින් සියයට 70ක විතර අපනයන
දායකත්වයක් තිබුණා. අද ඒක සියයට 30ට විතර බැහැලා
තිෙබනවා. දැන් ඒ සියයට 70 ලැෙබන්ෙන් පහත රට වතු
ක්ෙෂේතෙයන්. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි අද අවශ ධාරිතාවට දළු
සපයන්න බැරි වීම. අද දළු සපයා ගන්න බැරි අර්බුදයක්
තිෙබනවා. ෙහේතුව තමුන්නාන්ෙසේලා සපයන්න පුළුවන් දළු
පමාණය ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැතිව factoryවලට
licence දීම. තැන් තැන්වල factory දමන්න licence දුන්නා.
ෙගොඩාක් factory දැම්මා. හැබැයි ඒ factoryවලට අවශ දළු
සපයන්න බැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට සිදු වන්ෙන් ෙකොෙහන් ෙහෝ
වැඩිපුර දළු පමාණයක් ගන්න උත්සාහ කරන එකයි. ඒ නිසා දැන්
ෙහොඳ දළු, නරක දළු බලන්ෙන් නැතිව ඔක්ෙකොම දළු ෙදනවා. ගරු
ඇමතිතුමා දන්නවා, ෙම් වන විට ලංකාෙව් කසළ ෙත් කියන
ෙකොටස වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. හැබැයි, කසළ ෙත් කිෙලෝවක්
හදන ෙකොට අමු දළු කිෙලෝවකට වියදම් කරන පමාණයම කසළ
දළු කිෙලෝවක් සඳහාත් factory හිමියා වියදම් කරනවා. පවාහන
වියදම, නිෂ්පාදන වියදම ඔක්ෙකොම කරලා අවසාන පතිඵලෙයන්
තමයි කසළ දල්ලත් හැෙදන්ෙන්. එතෙකොට අමු දළුවලට වඩා
කසළ දළු වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ගරු සභාපතිතුමනි, කසළ
දල්ල කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපි දන්නවා, එක කාලයකට ෙත් දළු
කඩන ෙකොටම ගහ ශුද්ධ කරනවා කියලා එකක් කරන බව. ගහ
ශුද්ධ කරලා අනවශ විධියට, වැඩිපුර වැවුණු ෙද්වල් කඩලා ගහ
මුලටම දමනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා ෙපොෙහොර ෙවනවා. ඒවායින්
පෙසේ සාන්දණය ශක්තිමත් ෙවනවා; පස ආරක්ෂා ෙවනවා; පස
දිය ෙවලා යන්ෙන් නැහැ. ෙබෙහතක් වාෙග් තමයි, ඒක. හැබැයි,
දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිම වග
විභාගයක් නැතිව හැම ෙදනාටම factory දමන්න licence දුන්නා.
දැන් ඒවාට දළු ඕනෑ. දළු ධාරිතාව වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඉඩම්
ෙලොකු ෙවන්ෙන් නැති බව අපි දන්නවා. ඉඩම් ෙලොකු වුෙණ් නැති
වුණාට නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වර්ධනය කරන්න වැඩ පිළිෙවළක්
නැහැ. මම අහනවා, දැන් ෙත් මණ්ඩලෙය් ෙහෝ ඔබතුමන්ලාෙග්
අමාත ාංශෙය් ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් ඇති කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ
ෙමොකක්ද කියලා.
අය වැෙය් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, කුඩා ෙත්වතු
හිමියාට අවුරුද්දකට රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියලා.
අවුරුද්දකට රුපියල් 5,000ක් ෙදන්ෙන් ෙමොකටද කියලා මම
ෙමතුමාෙගන් ඇහුවා. පස සංරක්ෂණය කර ගන්න කුඩා ෙත්වතු
හිමියාට අවුරුද්දකට රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා. හැබැයි, පස
සංරක්ෂණය කර ගන්න කානු බඳින එක විතරක් ෙනොෙවයි, තවත්
ෙද්වල් කරන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් නැති එක
බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමා අවධානය
ලක් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කසළ ෙත්වලින් වැඩි ෙකොටසකට ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? වැඩි ෙකොටසක් අපනයනය කරනවා. ඊළඟට මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙකොළඹ ෙත් ෙවෙළඳ
සංගමයට; Colombo Tea Traders’ Association එකට; ෙමම
අය වැය ෙල්ඛනය සඳහා එම ආයතනෙයන් ඔබතුමන්ලාට
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවට. ෙම්කට අත්සන් කර තිෙබනවා,
ෙකොළඹ ෙත් ෙවළඳ සංගමය, The Planters’ Association of
Ceylon, Sri Lanka Tea Factory Owners’ Association, Tea
Exporters’ Association , Colombo Brokers’ Association, Sri
Lanka Federation of Tea Smallholder Development
Societies. ෙම් ඔක්ෙකොම අය, ෙත් ක්ෙෂේතයට අදාළ සියලුම
ෙදනා ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය ෙත්
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මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමියට ලිඛිතව දැනුම් දී තිෙබනවා, ෙම් අය
වැෙය් තිෙබන ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන්. අය වැය ෙල්ඛනෙය්
14.1. වැනි ෙයෝජනාව යටෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා,
"ජාත න්තරව ෙද්ශීය ෙවෙළඳ නාම ස්ථාපිත කර ගත් හා සියයට
75කට වැඩි ශී ලංකාෙව් ෙත් භාවිත කරමින් අපනයනය කිරීමට
අවශ විෙශේෂිත ෙත් මිශණ වර්ග ආනයනෙය් දී ඇති සීමාවන්
ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා." කියා.
එතෙකොට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඇත්ත, අපට ෙලෝක ෙත්
ෙවෙළඳ ෙපොළ අත්පත් කර ගන්න, එකතු කළ අගය එකතු කරලා
ෙත් අපනයනය කරන්න ෙවනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම්
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන නැවත ආනයනය කරන ඕනෑම විෙශේෂිත
ෙත් වර්ගයක් සඳහා ෙම් බදු සහනය -ෙම් නිදහස් කිරීම- දුන්නාට
පස්ෙසේ අයිඑස්ඕ සහතික ගන්න ඕනෑ; ලංකාෙව් විවිධ පමිතීන්ට
අදාළ කර ගන්න ඕනෑ. විවිධාකාරෙයන් ලංකාෙව් ඩයි කරන, ඒ
එකතු කිරීම් කරන ෙද්වල් සම්බන්ධ ඕනෑම ෙත් වර්ගයකට ෙම්
සහනය ලැෙබනවා. එතැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව අද
ෙත් නිෂ්පාදනය කරන්නන්, ෙත් ෙවෙළන්දන්, ෙත් අපනයනය
කරන්නන්, ෙත් සංවිධාන ඇතුළු වතු ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලුම
ෙදනා ඔබතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දීලා ෙම් කාරණාව මීට වඩා
විධිමත් කරන්න කියලා තිෙබනවා . ෙමොකද, ෙමතැන ගැටලුවක්
නිර්මාණය ෙවනවා. "ඕනෑම විෙශේෂිත ෙත් වර්ගයක්" - "any
specialty tea"- කියන ෙකොට ෙමන්න ෙම් “any” කියන එක
ගැන අපි බලන්න ඕනෑ. "Any specialty tea" කිව්වාට පස්ෙසේ
ඕනෑම විෙශේෂිත ෙත් වර්ගයකට ෙම් සහනය ෙදන්න ගියාම
ලංකාෙව්-

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙහොඳට brief කරලා තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙහොඳට brief කරලා තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන්ම. ඒක නිසා
ෙන් මම ෙම් කියන්ෙන්. නැතිව මම ෙත් නිෂ්පාදකෙයක්
ෙනොෙවයි ෙන්. ගැටලුවක් නැහැ ෙන්.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක නිසා ෙම් "any" කියන එක ගැටලුවක් වනවා. මම ඒ
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ලංකාවට ඕනෑම කුණු
ෙගොඩක් ඇවිල්ලා ආපිට යනවා. දැන් ලංකාව ෙලෝකෙය් ෙත්
centre එක පමණක් ෙනොෙවයි, ලංකාව ෙලෝකෙය් කුඩු centre
එක ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාව ෙලෝකෙය් casino centre එක
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා අපි බලන්ෙන් ලංකාෙව් "Ceylon
Tea" brand එකවත් ෙබ්රා ගන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, නැත්නම්
"Ceylon Tea" ත් අපට නැති වනවා. Ceylon drug තමයි අපට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඉතිරි වන්ෙන්. Ceylon casino තමයි එන්ෙන්. Ceylon කුඩු
එන්ෙන්. Ceylon ethanol එන්ෙන්. "Ceylon Tea" brand එක
ෙබ්රා ගන්න තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙලෝකයට "Ceylon
Tea" යන්න ඕනෑ. ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ෙලෝකෙය් කළු
ෙත්වල ෙවෙළඳ ෙපොළ පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් green tea
ෙවෙළඳ ෙපොළත් අපට ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න ඕනෑ. ෙවනත්
රටවල සිටින පුද්ගලයින් ෙබොන ඕනෑම වර්ගයක ෙත් අපි ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් බදු සහනයක් ෙදන
ෙකොට "ඕනෑම විෙශේෂිත ෙත් වර්ගයකට" කියලා ලකුණු කළාම
ෙවන්ෙන් වැරැද්දක්. එතෙකොට කසළ ෙත් වුණත් ෙම් තුළින්
යන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාව කුණු ෙගොඩක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ලංකාව ෙලෝකයට නරක භාණ්ඩ ෙබදා හැරීෙම් මධ ස්ථානයක්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා අපි ඕනෑ තරම් ෙම් ගරු
සභාෙව්දී විවාද කරනවා. කුඩුවලින් ලංකාව ෙලෝකයට යනවා.
කසළ ෙත්වලින් ලංකාව ෙලෝකයට යනවා. එතෙකොට අවසානෙය්
ලංකාව ෙලෝකයට කීර්ති නාමයක් ෙදන්ෙන් ෙමොෙකන්ද? අන්න ඒ
නිසායි අපි කියන්ෙන් ෙත් අපනයනෙය්දී මීට වඩා සැලකිලිමත්
වන්න ඕනෑය කියලා. වියට්නාමයට, ෙකන්යාවට සහ ෙලෝකෙය්
තවත් රටවලට ෙත් යවන ෙවනත් රටක් අත් පත් කර ෙනොගත්
ෙවෙළඳ ෙපොළක් අපට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද රුසියාවට
ගිෙයොත්, ජර්මනියට ගිෙයොත්, යුෙරෝපෙය් රටවලට ගිෙයොත් තවම
"Ceylon Tea" කියන නාමය පිළිගන්නා බව ඔබතුමාත් දන්නවා.
හැබැයි ෙමවැනි ෙද්වල්වලින් ඒ නාමය කැත වනවා. ඒ නිසා තමයි
ෙත්
කර්මාන්තෙය්
නියැෙලන
සියලුම
සංවිධාන,
සියලුම
අපනයනකරුවන්,
ෙවෙළන්දන්,
නිෂ්පාදකයින්,
කර්මාන්තකරුවන්, කර්මාන්තහිමියන් යන ෙම් හැම ෙදනාම
ඔබතුමාට කියන්ෙන්, සහනය ෙහොඳයි, හැබැයි ඒක අසහනයක්
ෙනොවන විධියට ෙදන්න කියලා. ඒක ෙත් කර්මාන්තයට බාධාවක්
ෙනොවන්න විධිමත් කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ඔවුන් ෙම්
කරන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව සීමිත නිසා මම ෙවනත්
ක්ෙෂේතයකට යනවා. අෙප් ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිතුමා තැපැල්
ෙසේවය ගැන කථා කළා. එතුමා කියනවා, තැපෑල ජාලගත කරන්න
යනවා කියලා. ෙම් කථාවට මම කියමනක් කියන්නම්. තැපෑල
ජාලගත කරන්න යනවා ලු. "කථාව නම් නැව් ෙටෝක්. හැබැයි
හබලක වැඩ නැහැ." ඒක තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද
ෙහේතුව, එතුමා තැපෑල ජාලගත කරන්න කථා කරනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ලිපි ෙබදා හරින්ෙන්
ඇතුල්ෙකෝට්ෙට් තිෙබන තැපැල් කාර්යාලෙයන්. එතුමා ෙකොළඹ
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්; ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරෙයක්; තැපෑල භාර ඇමතිතුමා. මම එතුමාට
ෙපෞද්ගලිකවත් කිව්වා, ෙම් ජයවර්ධනපුර, ඇතුල්ෙකෝට්ෙට්
තිෙබන පධාන තැපැල් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා බලන්නය කියලා.
ඒක දැන් ගරා වැටිලා, කඩා වැෙටන්න යනවා. මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ලියුම් තැපැල් කරන්ෙන් එතැනින්. අපට එන
ලියුම් ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් ඒ හරහා. ඒ, මුළු රටටම යන ලියුම්
තැපැල් කරන තැනක්.
පාෙද්ශීය තැපැල් අධිකාරි, නිෙයෝජ
තැපැල්පතිතුමාට
ලිපියක් යවනවා, 2013.09.24ෙවනි දා. ඒ ලිපිෙය් සඳහන් වනවා,
"ශී ජයවර්ධනපුර තැපැල් කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වහල පිටත
ෙකොටසක් සිවිලිමත් සමඟ කඩා වැටී ඇති අතර, ඉදිරිපස බිත්ති
වැසි ජලෙයන් ෙතත් වී ඇත. ෙමය ඉතා අනතුරුදායකය. එෙමන්ම
නිල නිවාසයද අලුත්වැඩියා කළ යුතුය. ශී ජයවර්ධනපුර තැපැල්
කාර්යාලය භූමිය වටා වැටක් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් බාහිර
පුද්ගලයන් එම භූමිය තුළට කුණු කසළ ෙගනැත් දැමීම නිසා
මදුරුවන් ෙබෝ වීම තුළින් ෙඩංගු උවදුර වුවත් ව ාප්ත ෙව්. එම
නිසා කාර්යාල භූමිය වටා වැටක් සකස් කර ගත යුතුව ඇත." කියා.
තැපෑල ජාලගත කරන්න කලින් පුළුවන් නම්, ශී ජයවර්ධනපුර
තැපැල් කාර්යාලය වෙට්ට වැටක් ගහන්නය කියලා මම කියනවා.
ෙමතුමා තැපැල් ඇමතිතුමා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරෙයක්,
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තමන් නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය්යි ෙම් තැපැල් කාර්යාලය
පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම
ලිපි යන, ලංකාවටම ලියුම් ෙබදන තැනක් වන ශී ජයවර්ධනපුර
තැපැල් කාර්යාලය වෙට්ට වැටක් ගහන්න බැරිව මුළු තැපෑල
ජාලගත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තැපෑල network කරන්න කථා
කරනවා. මම කියන්ෙන්, ඒක නරක නැහැ, ඒක ෙහොඳයි. කරනවා
නම් ෙහොඳයි. හැබැයි අඩු තරමින් ෙහෝ ඒක කරන්න ඕනෑ. මම
ඒකයි කිව්ෙව්, "නැව් ගණනින් කථා කරලා වැඩක් නැහැ, හබලක
වැඩ නැතිව" කියලා. ෙපෞද්ගලිකවත් මම එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක්
කළා, අඩු ගණෙන් ගිහින් ඒක බලන්නය කියලා. එතුමාෙග්
දිස්තික්කෙය්මයි ෙම්. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ගමන් වුණත් යන්න
පුළුවන්. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල කඩා වැටිලා, ගරා වැටිලා. හරි
අනතුරුදායක තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. 1960 ගණන්වල තිබුණු
කුඩා අල්මාරි, කබඩ් තමයි එතැන තිෙබන්ෙන්. නිලධාරි
මහත්වරුන්ට ඉන්න නිල නිවාසයක් නැහැ. ඒවා කැෙල් ෙවලා.
ඉඩෙම් පිටුපස ෙකොටෙසේ බාහිර පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා කුඩු
ෙබොනවා. ඒ වාෙග් තැනක් එතැන. කුඩු කිව්ෙවොත් දැන් හැම
තැනම තිෙබනවා ෙන්. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා
කරනවා, ජාලගත කිරීම ෙකෙසේ ෙවතත් අඩු ගණෙන් ඒ තැපැල්
කාර්යාලය වෙට් වැටක් ගහන්නය කියා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මඟ හැෙරන අමාත ාංශයකුත් තිෙබනවා.
ඒ තමයි පරිසර අමාත ාංශය. ෙම් අවස්ථාෙව්දී පරිසර අමාත තුමා
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. එතුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවන එක ෙහොඳයි.
විෙශේෂෙයන්ම, "අද ෙදරණ" ෙවබ් අඩවිෙය්ත් ෙම් පිළිබඳව
තිබුණා. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙසොරගුෙණ් වනාන්තරය තුළට පාරක් කපනවා.
ෙම් වනෙකොට දඩයම්ෙපොල ඉඳලා වනාන්තරය ඇතුළට
අනවසරෙයන් කිෙලෝ මීටර් 3ක් විතර දිග පාරක් කපනවා. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ෙසොරගුෙණ් වනාන්තරය ඇතුළට පාරක් කපන්ෙන්
ෙමොකටද කියායි. ෙහේතුවක් නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් මනුෂ වාසයක්
නැහැ. කැලයක් තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් වැදගත්ම ෙබෙහත් වර්ග
වන අරළු, බුළු, ෙනල්ලි, ගම්මාලු, කහට වාෙග් ශාක තමයි ඒ
කැලෑෙව් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. දැම්ම
පනින්න එපා. ඒ පෙද්ශයටම විතරක් ආෙව්නික වුණ ඌව
මැන්ෙඩ්රා කියන දුර්ලභ ශාක විෙශේෂයකුත් ඒ කැලෑෙව්
තිෙබනවා. ඒ පරිසර පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්න
උදවු වන ජල උල්පත් තිෙබනවා. ජල උල්පත් තිෙබන, ලංකාෙව්
ෙම් පෙද්ශයටම ආෙව්නික ඌව මැන්ෙඩ්රා නමැති ශාකය
තිෙබන, අරළු, බුළු, ෙනල්ලි, ගම්මාලු වැනි වටිනා ශාක වර්ග
තිෙබන වනාන්තර පද්ධතියක් ෙම්ක. පරිසර හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත තුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද මම දන්ෙන් නැහැ,
ශාක පද්ධතියක් තිෙබන හැම වනාන්තරයක් මැද්දටම පාරවල්
දමන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක විශාල පාරක්. දැනට එය කිෙලෝ මීටර් 3ක්
විතර දිගට කපා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් කාමර 2,000ක ෙහෝටල්
සංකීර්ණයක් ඉදි කරන්න මීට කලින් ෙයෝජනාවක් ආවා. ඒ තමයි,
''ෙබරගල ෙගොල්ෆ් රිෙසෝට්'' ව ාපෘතිය. ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණය
නිසා ඒ ව ාපෘතිය ඉදි කිරීම යට ගියා. ''ෙබරගල හිඩ්න් වැලී
ෙගොල්ෆ්'' ව ාපෘතියට දැන් ආෙයත් වතාවක් මුල් ගල තියන්න
යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් ව ාපෘතිෙය් වුවමනාවට
තමයි ෙහොර රහෙසේම ෙම් පාර කපන්ෙන්. ඒෙක් ඡායාරූප පවා
ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

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

පාරක් කපන එක ෙහොර රහසින් කරන්න බැහැ. පාරක්
කපනවා ඇති, වුවමනාවකට. නමුත් අමාත ාංශෙයන් ඒ ගැන
ෙසොයා බලා මම ඒ විස්තර ඔබතුමාට දන්වන්නම්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මමත් දන්නවා, පාරක් ෙහොෙරන් කපන්න බැහැ කියලා.
ෙහොෙරන් කපන්න බැහැ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවබ් අඩවිවල පවා
ඡායාරූපත් එක්ක දැන් ෙම්ක පළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක්
ඡායාරූප පවා තිෙබනවා. ෙහොෙරන් කපලා නැහැ. බෙලන් කපලා
තිෙබන්ෙන්. ෙහොෙරන් ෙනොෙවයි බෙලන් කපලා තිෙබන්ෙන්.
දැන් ෙම් පාර කපනවා. හැබැයි ඔබතුමා දැන්වත් ඒක දන්ෙන්
නැත්නම්, විෂය භාර ඇමතිවරයා දන්ෙන් නැත්නම් එතැන තමයි
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දැන් ෙන් කියන්ෙන් නිලධාරින්ට
කියා ෙහොයලා බලන්නම් කියලා. ෙහොයලා බලන්නම්
කියනෙකොටම කිෙලෝ මීටර් 3ක් කපලත් ඉවරයි. දැනට කපලායි
තිෙබන්ෙන්. දැන් ගස් කපලා. ගස් ෙකොෙහේ ගියාද දන්ෙන් නැහැ.
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අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා අඩු ගණෙන්
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියලා ෙසොයා බලන ෙලස. ජාතික
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් විෂය පථය
තුළයි. ෙම් වංචාව පිළිබඳව එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී කරුණු
දක්වාවි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා අවධාරණය කෙළේ
වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය
පිළිබඳවයි. තැපෑල ජාලගත කරන්න ගිහිල්ලා අඩු තරමින්
වැටක්වත් හදා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම, පරිසර අමාත ාංශය යටෙත්, වනාන්තර කැපිල්ල පිළිබඳ
ගැටලුව තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

[පූ.භා. 11.31]

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

ගරු ඇමතිතුමා ෙම්කට උත්තර ෙද්වි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කිව්ෙව්ත් ඒකයි, තමන්ෙග් අමාත ාංශය ගැන කථා
කරනෙකොට හරි, ඇමතිතුමා ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි කියලා.
ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව ඒකයි. අද රෙට් පරිසර පද්ධතිය
බරපතළ වශෙයන් විනාශ ෙවමින් තිෙබනවා.
ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, පවාහන අමාත ාංශය ගැන
කියන්න ඕනෑ. පවාහන අමාත ාංශය ගැන රෙට් පශ්න ගණනාවක්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවා ඇමතිතුමා
ෙම්ක ෙබ්රා ගන්න විවිධ උත්සාහයන් දරනවා. රණ්ඩුත් ෙවනවා
අපට ෙපෙනනවා. මට ෙපෙනන විධියට බස් කර්මාන්තෙය්
ඇමතිතුමා දැන් ''බස් ගැමුණු'' ගණනට වැටිලායි තිෙබන්ෙන්.
අන්වර්ථ නාමයකුත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා ෙන් "බස් ගැමුණු"
කියලා. ඔහු තමයි මිල තීරණය කරන්ෙන්. ඔහු තමයි ගාස්තුව
තීරණය කරන්ෙන්. ඔහු තමයි උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් කවදාද
කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඔහු තමයි අද බස් යනවා ද නැද්ද
කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඇමතිත් ''බස් ගැමුණු'' ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගණනට වැටිලා තිෙබනවා, පවාහන ෙසේවය.
පවාහන ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙපෙනන්න නැහැ.
එතුමා ඇති, ෙකොෙහේ හරි ඇති. බස් එකක හරි ගිහිල්ලා ඇති ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා, "අද" පුවත් පෙත් 2013.08.14 පවෘත්තියකට. "ජාතික
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව ඩිජිටල් පුවරු පහකින් රුපියල්
ෙකෝටියක ෙකොමිස් ගැහිල්ලක්" කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා. එහි
තවදුරටත් සඳහන් ෙවනවා, "එක් පුවරුවකට ෙගවූ මුදල රුපියල්
ලක්ෂ 144යි. එම පුවරුවම ඉදි කිරීෙම් ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල රුපියල්
ලක්ෂ 125යි. ෙසේවකෙයෝ ජනාධිපතිතුමාෙගන් ස්වාධීන
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලති." යනුෙවන්. ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිසෙම් ඩිජිටල් පුවරු -දැන් ඒවා ෙකොළඹත් තිෙබනවා- 5ක්
හදන්න ගිහින් කරපු දැවැන්ත වංචාවක් පිළිබඳව ෙකොමිෂන්
සභාෙව්ම ෙසේවකෙයෝ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. විෂයය
භාර ඇමතිතුමා හැටියට එතුමා ෙමවැනි ෙද්වල් ගැන නිසි කියා
මාර්ග ගන්න ඕනෑ. ෙමය පුංචි අමාත ාංශයක්. කරන්න වැඩකුත්
නැහැ. හැබැයි දැන් කරන්න තිෙබන වැෙඩ් හැටියට අරෙගන
තිෙබන්ෙන් ඩිජිටල් ෙබෝඩ් එකක් හරි ගහන එකයි. රෙට් සිද්ධ වන
ෙද්වල්වල හැටියට නම් ෙම්වා ෙපොඩි ගණන් තමයි. රුපියල්
ෙකෝටියක් කිව්වාම එතරම් ෙලොකු ගණනක් වන්ෙන් නැහැ, දැන්
ගහන ගැහිලිවල හැටියට. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමය විෙශේෂෙයන්
ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත සිද්ධ වුණ ගනුෙදනුවක් නිසා මම ෙම්

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (රාජ
පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

කළමනාකරණ

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - அரசாங்க
ம சீரைமப் அைமச்சர் )

காைமத் வ

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public
Management Reforms)

ගරු සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ
කාරක සභා කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව
සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙවලාෙව් මා හට වචන ස්වල්පයක්
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මාෙග් ස්තුතිය පකාශ
කරනවා. විනාඩි 10ක් වැනි සුළු කාලයක් තුළ මාෙග් අමාත ාංශය
හරහා කරන වැඩ ෙකොටස ගැන කථා කරන්න කාල ෙව්ලාව මදි
බව පැහැදිලිව පකාශ කළ යුතුයි. මාෙග් අමාත ාංශය පිහිටුවන
ලද්ෙද් 2010 වසෙර්යි. ඒ, යුද්ධෙයන් පසුව රාජ ෙසේවය
කාර්යක්ෂම කිරීමටයි. ෙම් විෂය පථය ගැනත් විවිධ මතවාද
තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, සුද්දන්ට ෙපර අපෙග් විශිෂ්ට
ශිෂ්ටාචාරෙය් "රාජකාරිය" කියන වචනය තිබුණා. දවස් 40ක්
රජයට ෙසේවය ලබා දුන්නු ඕනෑම ෙකනකුට "රාජකාරි" කියන
වචනය හිමි වුණා. ආකමණශීලි සුද්දන්ෙගන් පසුව අපට
එංගලන්ත කමය හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඊට පසුව කමකමෙයන්
රාජ ෙසේවය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් ආණ්ඩු
යටෙත්, ෙනොෙයකුත් පක්ෂ යටෙත් රාජ ෙසේවය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අද වන ෙකොට ලක්ෂ 13ක් ඉන්නවා රාජ ෙසේවකයන්.
මා හිතන්ෙන් ආසියාෙව් ජනගහනෙය් පතිශතයක් වශෙයන් ගත්
කළ වැඩිෙයන්ම රාජ ෙසේවකයන් සිටින රටක් හැටියට අෙප්
මාතෘ භූමිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. තර්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්
රාජ ෙසේවකයන්ෙගන් ඒ අවශ ෙසේවය ජනතාවට ලැෙබනවාද
කියන එකයි. ඒක පුළුල් මාතෘකාවක්. මක් නිසාද, එක මතයක්
තිෙබනවා අපෙග් රාජ ෙසේවය වැඩියි කියලා. මම ෙම් මතෙය්
ඉන්ෙන් නැහැ. රාජ ෙසේවය කමකමෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙනොෙයකුත් රජයන්, -එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙවන්න
පුළුවන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජය ෙවන්න පුළුවන්- රාජ
ෙසේවයට පිරිස් බඳවාෙගන තිෙබනවා. අෙප් කාර්ය භාරය විය
යුත්ෙත් ඒ සෑම රාජ ෙසේවකයකුෙගන්ම කාර්යක්ෂමතාව සහිතව
නිසි පරිදි වැඩ ෙකොටස ඉටු වනවා ද කියන එක ෙසොයා බලා
අවශ කටයුතු කිරීමයි. ෙමය විෙශේෂෙයන් මාෙග් අමාත ාංශය
හරහා ඉටු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන කර්තව යක්.
ඒ වාෙග්ම රාජ පරිපාලන අමාත ාංශයත් සමඟ අපි අත්වැල්
බැඳෙගන යම් කිසි අදහස් හා සංෙක්ත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න කැමැතියි, අපි කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් රාජ ආයතන 63ක් නවීකරණයට ලක් කර ෙගන
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යන බව. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහ ඇමතිතුමාත් සමඟ මා පසු
ගිය මාසෙය් සාකච්ඡා කරලා එක රාජ කාර්යාලයකට රුපියල්
ලක්ෂ හතර බැගින් ෙවන් කරලා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
ෙපරළියක් කරන්න -ෙවනසක් කරන්න- බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ඒ වාෙග්ම අපි රාජ ෙසේවයට "5S" System එක ෙයොදා ෙගන
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීම, දිස්තික්
කාර්යාලවලට පරිගණක ලබා දී ඒවා නවීකරණය කිරීම, මානව
සම්පත දියුණු කිරීම වැනි සංෙක්ත යටෙත් රාජ ෙසේවෙය්
ෙපරළියක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පැය 24කින්,
දවසකින් ෙදකකින් ෙම්ක කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රාජ
ෙසේවය කියන ඒ අද්විතීය ෙසේවයට වටිනාකමක් ෙදන්න,
ගුණාත්මකභාවයක් ෙදන්න, ඒ රාජ ෙසේවකයාෙග් අදහස් හා
ආකල්ප ෙවනස් කරන්න සෑෙහන්න කාලයක් යනවා. ඉතින් මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 2010 දී අපි පටන් ගත්ත ෙම් ගමන මීට
වඩා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න. We intend to create an
initiative-based, policy-based Public Service. What we need
is Public Servants with a different attitude, who are willing
to work long hours and committed to serve the people.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් යල් පැන ගිය අදහස්වලින් ෙතොරව, විවෘත
මනසකින් යුක්තව අපි ෙම් පශ්නය ෙදස බැලිය යුතුයි. කිසියම්
සමීක්ෂණවලින් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා, සාමාන රජෙය්
ෙසේවකයකු දවසකට වැඩ කරන්ෙන් පැය 5යි කියලා. ඉතින් ඒ
අනුව අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, අපෙග් රාජ ෙසේවය ෙකොතැන
ද තිෙබන්ෙන් කියලා. එම නිසා රාජ ෙසේවෙය් යම් කිසි දූෂණයක්
සිද්ධ වනවා නම්, රාජ ෙසේවෙය් යම් කිසි අකර්මන වැඩ
කටයුත්තක් සිද්ධ වනවා නම් අපි ඒකට ක්ෂණිකව පියවර ගැනීමට
යන්තණයක් දැමිය යුතුයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින මා ඉතාම සතුටින් වැදගත්
කාරණයක් පකාශ කරනවා. එනම් ආයතන 10ක, යම් කිසි
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 1919 වාෙග් service එකක් හරහා SMS
මාර්ගෙයන් ඒවාට ඉතාම ක්ෂණිකව පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අපි
ජනවාරි මාසෙය් සිට පටන් ගන්නවා. මට අමාත වරයා වශෙයන්
රුපියල් මිලියන 300ක් පමණ ලැෙබනවා, ෙම් ෙවනස්කම් ටික
ඇති කරන්න. ෙම්ක මුළු රජෙය් වියදමින් ඉතාම ෙපොඩි මුදලක්,
ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා විශාල ෙවනස්කම් කිරීමට අපට
අමාරුයි.
නමුත්
මා
හිතන්ෙන්
ගුණාත්මකභාවෙයන්,
පතිපත්තිවලින්, යම් අදහස් තුළින්, සංෙක්ත තුළින් අපට රාජ
ෙසේවෙය් ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්ය කියලායි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත වරයකු වශෙයන් මෙග් හදවතට
විශාල සතුටක් දැෙනනවා, අපි ෙම් අලුතින් බඳවා ගන්න තරුණ
තරුණියන් ඉතාම ශක්තිමත් මනසකින් යුක්තව ඔවුන්ෙග් කාර්ය
භාරය, වැඩ ෙකොටස හරියාකාරව හඳුනා ෙගන ෙම් රාජ ෙසේවයට
ඇතුළු වීම ගැන. තව අවුරුදු හත අටකින් ෙම් තරුණ රාජ
ෙසේවකයන් පිරිස අෙප් අමාත ාංශවල අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු වන
විට එෙහම නැත්නම් මීට වඩා ෙජ ෂ්ඨ තනතුරු ලබා ගන්න
ෙකොට ඔවුන්ට සෑෙහන වග කීමකින් වැඩ කිරීමට අවස්ථාව
ලැෙබනවාය කියන එක අලුතින් කිව යුතු නැහැ. We expect a
Public Service that is quick, efficient and corruption-free.
All these are ideals that we can work for. I think the Public
Service in Sri Lanka is good.
ගරු සභාපතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ශී ලංකා රාජ ෙසේවය
ෙහොඳයි කියලායි. එක් ෙකනකු ෙදන්නකු නිසා මුළු රාජ
ෙසේවයටම කැලලක් වන අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් සමස්තයක්
වශෙයන් ගත්තාම රාජ ෙසේවය නිසා විශාල සංවර්ධන වැඩ
කටයුතු ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නැහැ කියන්න
බැහැ. ෙම් රෙට් කීර්තිමත්, ෙශේෂ්ඨ, විශිෂ්ට රාජ ෙසේවකයන් බිහි
ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ජාත න්තර මට්ටමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
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ජාත න්තර රාජ ෙසේවකයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම
නිසා අපට ෙමවැනි රාජ ෙසේවයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අපෙග්
ආණ්ඩු - රජයයන් - ෙම් රාජ ෙසේවය කප්පාදු කෙළේ නැති නිසායි.
විෙශේෂෙයන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
රාජ ෙසේවය කප්පාදු කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මා
ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා. අපි රාජ ෙසේවය ශක්තිමත් කරනවා.
රාජ ෙසේවය මීට වඩා කාර්යක්ෂම කරනවා. රාජ ෙසේවය කප්පාදු
කිරීමට අෙප් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, යම් කිසි මානව සම්පතක් දියුණු කරලා
ඒ මානව සම්පතින් මීට වඩා පතිලාභ ලබා ගන්නයි කියන එක මා
පැහැදිලිවම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. අපි ඉංගීසිෙයන්
"red tape" කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙනොෙයකුත්
අවස්ථාවලදී රජෙය් ෙනොෙයකුත් ෙරගුලාසි නිසා ඒ අවශ තීරණ
ගන්න බැහැ. මම කැබිනට් අමාත වරෙයක් වශෙයන් කැබිනට්
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, නුදුරු අනාගතෙය්දී අපෙග්
අනවශ ෙරගුලාසි - red tape challenges - ෙගොඩක් දුරට අඩු
කරලා, ෙකොන්ද පණ තිෙබන රාජ ෙසේවකෙයක් බිහි කරන්න
අවශ තීරණ ගැනීම සඳහා. ෙමොකද, මම ෙපෞද්ගලිකව දැකලා
තිෙබනවා, ගන්න පුළුවන් තීරණ ගන්ෙන් නැතිව ඒ අවශ තීරණ
ගැනීම තවත් තැනකට ෙයොමු කරන එක.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා වැනි පවීණෙයක් සමඟින් ෙම්
රාජ ෙසේවය හරහා රාජ ෙසේවෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් අපිට
නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. සමස්තයක් වශෙයන් අපි ෙම් තීරණ
ගත යුතුයි. පහළ සිට ඉහළට ෙම් තීරණ ගත යුතුයි. අෙප්
අමාත ාංශවල අපි "reform cells" කියලා හදලා තිෙබනවා. සෑම
අමාත ාංශයකම ෙවනස් කළ යුතු කරුණු ෙමොනවාද කියලා
සාකච්ඡා කිරීමට, තීරණ ගැනීමට එම අමාත ාංශවලම ඉන්න
ෙසේවකයන් හරහා අදහස් ලබා ගන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. අපි දැන් ඒක කර ෙගන යනවා. ෙම්ක අමාරු කාර්ය
භාරයක්. රජෙය් තිෙබන විශාලතම ආයතන ගත්ෙතොත්,
ඒ ආයතනවල වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම් හා අවශ තා මත
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල තීරණ ගන්නවා. නමුත් කළමනාකරණය
පැත්ෙතන් ගත යුතු ඒ තීරණ හා පියවරවලට සමහර කට්ටිය
විරුද්ධ වනවා. ගතයුතු තීරණවලට බාධක තිෙබනවා. අපි ඒ
බාධකවලට සාර්ථකව මුහුණ ෙදන්න අවශ යි. ඒ බාධකවලට
මුහුණ ෙදන්නට හැකි වන්ෙන් සාකච්ඡාෙවන් හා සම්මුතිෙයන්
පමණයි. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයන්
හැසිෙරන්ෙන් ඒ ආයතනවල සම්පූර්ණ අයිතිය ඒ ෙගොල්ලන්ට
තිෙබන හැටියටයි. එම නිසා අපි අලුතින් සිතිය යුතුයි. අපි 21 වන
ශත වර්ෂයටයි පා තබලායි තිෙබන්ෙන්.
රාජ ෙසේවකෙයෝ කියන්ෙන් මනුෂ ෙයෝ. ෙම් මනුෂ යන්ට
හැඟීම් තිෙබනවා. අද රාජ ෙසේවකයකුෙග් සාමාන වැටුප
රුපියල් 40,000යි. ෙම් රුපියල් 40,000න් පුළුවන්ද, ෙහොඳට ජීවත්
වන්න? පුළුවන්ය කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. සිංගප්පූරුෙව්,
මැෙල්සියාෙව්, තායිලන්තෙය් රාජ ෙසේවකයන්ෙග් වැඩ කටයුතු
අනුව, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව අනුව ඒ ෙගොල්ලන්ට පඩි
ලබා ෙදනවා; bonus ලබා ෙදනවා. එවැනි system එකක් අෙප්
රෙට් නැහැ. එම නිසා අපි අලුතින් සිතිය යුතුයි. Bonus system
එකක් අනිවාර්යෙයන්ම ලබා දිය යුතු බව තමයි, මාෙග් අවංක
ෙපෞද්ගලික හැඟීම. ෙමොකද, එතෙකොට ෙහොඳ රාජ ෙසේවකයන්
බිහි ෙවන්න පටන් ගන්නවා. අලුත් අදහස්වලින් සපිරුණු, අලුත්
සංෙක්තවලට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්, තීරණ ගන්න පුළුවන් රාජ
ෙසේවකයන් අපි බිහි කළ යුතුයි. මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ
යටෙත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම්
ෙවනස්කම් කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම නිසා
අනාගතෙය්දී මාෙග් අමාත ාංශය අෙනකුත් අමාත ාංශත්
සම්බන්ධ කර ෙගන, අත්වැල් බැඳ ෙගන ෙම් අවශ ෙවනස්
කිරීම් කරන්නත්, ඊට අවශ
ආකල්පමය වර්ධනය රාජ
ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අවසන් කරන්න.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න.
ෙම් සංකීර්ණ වැඩ ෙකොටස කිරීමට සියලු ෙදනාෙග්ම
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, 21වන ශත වර්ෂයට
උචිත, 21වන ශත වර්ෂයට අවශ කාර්යක්ෂම රාජ ෙසේවයක්
ලබා දීමට ඇප කැප ෙවලා වැඩ කරමුය කියන පණිවුඩය ලබා
ෙදමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[පූ.භා. 11.42]

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

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අමාත ාංශ ගණනාවක වැය
ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ඒ ඇමතිවරයා
හැටියට ඔබතුමා ඉදිරිෙය් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම
ගැන මා සතුටු වනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් පධාන ෙවෙළඳ වැවිලි
ඉතිහාසෙය් ෙපොල් වගාවට තිබුෙණ් විෙශේෂ වැදගත් තැනක්. පධාන
අපනයන වැවිලි තුෙනන් එකක් තමයි, ෙපොල් කියා කියන්ෙන්. අපි
පාසෙල්දී ඉෙගන ගත්ෙත් ශී ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය සැපෙයන
පධාන ෙපෙළේ වැවිලි තුන ෙත්, ෙපොල් හා රබර් හැටියටයි. විවිධ
ෙහේතු රාශියක් ඒකාබද්ධ වීම නිසා ශී ලංකාෙව් ෙපොල් වගාව
දවසින් දවස කඩා වැටුණා. සාම්පදායික වගාවක් ෙලස පවත්වා
ෙගන ගිය ෙපොල් වගාව තවදුරටත් එෙසේ කර ෙගන යන්න බැරි
තත්ත්වයක් උදා වුණා. දැඩි නියඟය, ස්වාභාවික විපත්, කෘමී
උවදුරු, ෙපොල් ඉඩම් කට්ටි කර ෙවන්ෙද්සි කිරීම, යටි වගාවන්
හරිහැටි ෙනොකිරීම, ෙපොෙහොර මිල ඉහළ යාම, ජනතාවෙග්
ෙනොදැනුවත්කම වැනි තත්ත්වයන් යටෙත් ෙපොල් වගාව පිරිහීමට
ලක් වුණා.
මහා පරිමාණෙය් ෙපොල් ඉඩම්වල හැරුණු විට සාමාන
ජනතාව සිය ෙගවත්ෙත් පවා සිටුවන්ෙන් ෙබොෙහෝ විට කිසිම
පමිතියක් නැති ෙපොල් පැළයක් ෙලසයි තත්ත්වය පැවතුෙණ්. ෙම්
තත්ත්වය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙත්රුම් අරෙගන 2010 වර්ෂෙය්
දී ෙවනමම කැබිනට් අමාත ාංශයක් පිහිටුවලා, අෙප් ෙපොල්
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් කියාත්මක
කරන්නය කියලා මට උපෙදස් දුන්න බව මා සන්ෙතෝෂෙයන්
පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ආහාර සඳහා අවුරුද්දකට
ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,000ක් පමණ අවශ ෙවනවා. එදිෙනදා
අෙප් ආහාරය පිළිෙයල කර ගැනීම සඳහා -එළවලු පිස ගැනීම
සඳහා- සාමාන ෙයන් ඒ පමාණය අවශ වනවා. ඊට අමතරව
ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 1,400ක් පමණ ෙවනත් අවශ තාවනට කැවුම් ටික බැද ගන්න, ෙකොකිස් ටික බැද ගන්න, ගරු තලතා
මන්තීතුමියට බටු ෙමෝජුවක් දමා ගන්න, ෙතල් ටිකක් ඔළුෙව්
දමන්න- අවශ වනවා. ෙම් අනුව අවුරුද්දකට ෙපොල් ෙගඩි
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දසලක්ෂ 3,400ක් පමණ අපට අවශ ෙවනවා. 1950 ඉඳලා පසු
ගිය වර්ෂය දක්වා අෙප් නිෂ්පාදනය ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,700ක්
වාෙග් තත්ත්වයක පැවතුණා. ඒක ඊෙය් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා
සඳහන් කළා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා තමයි 2016 වර්ෂෙය්දී
ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 3,600 දක්වා වැඩි කරන්නත් 2020 වර්ෂය
වන විට ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 4,200 දක්වා වැඩි කරන්නත්
කඩිනම් කියා මාර්ග ෙගන ඒමට කටයුතු කරන්ෙන්. 2010
වර්ෂෙය් ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,317ක් නිෂ්පාදනය කළා. 2011
වර්ෂය වන විට ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,808 දක්වා නිෂ්පාදනය
වැඩි වුණා. 2012 වර්ෂෙය් ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 2,940 දක්වා
නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා. ඔබතුමා කියපු කාරණය අප පිළිගන්නවා.
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා
දන්නවා, 2012 වර්ෂෙය් අවසාන මාස හත තුළම දැඩි නියඟයක්
පැවතුණු බව. නියඟය නිසා හිරියාල, වාරියෙපොල, පුත්තලම,
හලාවත පෙද්ශෙය් පරාගනය සිදු වුෙණ් නැහැ, කුරුම්බැට්ටි
වැටුණා. සියයට 25ත් 30ත් අතර පමාණයකින් නිෂ්පාදනය අඩු
වුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපොල් නිෂ්පාදනය ෙගඩි දසලක්ෂ 2,550ක්
පමණ ෙවනවා. ෙම් වර්ෂය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්නවා
ඇති ෙහොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු බව. අඛණ්ඩව කඩින් කඩ
ෙපොල් ගසට අවශ විධියට වැසි ලැබුණා. 2014 වර්ෂය වන විට
ෙම් පමාණය ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 3,100 දක්වා වැඩි ෙවනවාය
කියා අපට පුෙරෝකථනය කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙයනවා. ඒ
සම්බන්ධව ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට දන්වා අවශ කටයුතු
කර තිෙබනවා.
ෙපොල් වගාව සම්බන්ධවත් කියන්න ඕනෑ. ෙපොල් වගා කිරීෙම්
මණ්ඩලය අවුරුද්දකට නිෂ්පාදනය කෙළේ පැළ ලක්ෂ 20යි,
නැත්නම් 22යි. 2011 වර්ෂෙය් පැළ ලක්ෂ 40ක් නිෂ්පාදනය කරලා
ජනතාව අතර ෙබදා දුන්නා. 2012 වර්ෂෙය් පැළ ලක්ෂ 90ක්
නිෂ්පාදනය කරලා ජනතාව අතර ෙබදා දුන්නා. බීජවල ෙකොයි
තරම් අඩුවක් තිබුණත් 2013 වර්ෂෙය් පැළ ලක්ෂ 70ක් වගා
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂය
දක්වා පැළ ලක්ෂ 320ක් වගා කරන්න ඉලක්ක කර තිෙබනවා.
දැනටම පැළ ලක්ෂ 200ක් වගා කර තිෙබනවා. 2016 ඉලක්කය
2015 වන විට සම්පූර්ණ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බව
තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරන්න කැමැතියි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

කාබනික ෙපොෙහොර සම්බන්ධව ඔබතුමා ඊෙය් කථා කර
තිබුණා. මා ඒ script එක අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා සඳහන්
කර තිෙබනවා, අක්කරයකට රුපියල් 100ක දීමනාවක් කියා. ඒක
අසත යක්. ගහකට රුපියල් 100ක් බැගින් ගස් 600ක් දක්වා එක්
අෙයකුට ෙදනවා. එක් පුද්ගලෙයකුට උපරිම වශෙයන් ගස්
600කට ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා සඳහන් කර
තිෙබන්ෙන් අක්කරයකට 100යි කියා. [බාධා කිරීමක්] Script
එෙක් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ඔබතුමා ඒක නිවැරදි
කරන්න. එක ගහකට රුපියල් 100 බැගින් එක පුද්ගලෙයකුට ගස්
600ක් දක්වා ෙදනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒක පසිද්ධ කරන්න ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවා
ද?
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

දැනටමත් පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කර තිෙබනවා. ඒ අනුව
ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. දැනටමත් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් එවා
තිෙබනවා. ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය මඟින් ලබා ෙදනවා.
[බාධා කිරීමක්] 100ක් ෙනොෙවයි, 120 දක්වා වැඩි කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙපොල් ෙතල් කර්මාන්තශාලා 80ම
වැහිලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරනවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මා දැන් පැහැදිලිව කිව්වා, අවුරුද්දකට අපට ෙපොල් ෙගඩි
දසලක්ෂ 3,400ක් අවශ යි කියා. අප නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙපොල්
ෙගඩි දසලක්ෂ 2,700යි. එතෙකොට තව ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ
700ක හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙපොල් ෙගඩි දසලක්ෂ 700 සඳහා
palm oil සහ ෙවනත් ආෙද්ශක ෙතල් වර්ග තමයි ෙගෙනන්ෙන්.
අප ඉලක්ක කරන්ෙන් තව අවුරුදු ෙදකක් යන විට ෙවනත්
ආෙද්ශක ෙතල් ෙගෙනන්ෙන් නැතුව අෙප් රෙට් ෙතල්
නිෂ්පාදනය කරන්නයි.
තමුන්නාන්ෙසේට මා උදාහරණයක් කියන්නම්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වන විට බඩ ඉරිඟු කිෙලෝවක් රුපියල්
8යි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා බඩ ඉරිඟු විකුණන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද
කෙළේ? ෙම් රටට ෙගෙනන සෑම බඩ ඉරිඟු කිෙලෝවකටම බද්දක්
දැම්මා. එතෙකොට බඩ ඉරිඟු කිෙලෝව රුපියල් 25ක් වුණා. 2005
වන විට බඩ ඉරිඟු අවශ තාෙවන් තුෙනන් එකයි ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනය කෙළේ. තුෙනන් ෙදකක් පිට රටින් ෙගනාවා. පසු ගිය
අවුරුද්ද වන විට ගරු සභාපතිතුමනි, සියයට 100ක් ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදනය කරලා තායිවානයට සහ කැනඩාවට බඩ ඉරිඟු ෙටොන්
20,000ක් අපනයනය කරනවා. දැන් ෙපොල් පැළයක් සිෙටව්වාම
තව අවුරුදු පහකින් තමයි පතිඵල ලැෙබන්ෙන්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා 2011 වර්ෂෙය් සිට ෙවනම අමාත ාංශයක් සකස්
කරලා අපට වග කීම් භාර දීලා තිෙබනවා. තව අවුරුදු පහකින්
ෙමහි පතිඵල ගන්න අප ඉලක්ක කරනවා. ඒ පතිඵල ගන්ෙනත්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවකින් මිසක්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවකින් ෙනොෙවයි කියන එකත් මම
මතක් කරන්න කැමැතියි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇමතිතුමා, අෙප් ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම ඒක කරන්න
පුළුවන් ෙවයි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

නැහැ, නැහැ. ඒ තව අවුරුදු 20කට පසුවෙන්. ඊළඟ අවුරුද්ද
වන ෙකොට ඔබතුමාත් අෙප් ළඟට එනවා ෙන්. එතෙකොට
ඔබතුමාත් අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එන්ෙන් නැද්ද?
කමක් නැහැ. කලින් කළ සාකච්ඡා ගැන මම කියන්ෙන් නැහැ.
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා කැමැතියි ඔබතුමා අෙප් ළඟට
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එනවාට. එතුමා දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාව අයින් කර ගත්තා,
ඔබතුමාවත් අයින් කර ගන්නවා. ඔබතුමා කැමතියි ෙන්. එතුමා
auto නායකයා ෙවන්න හදන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, ෙපොල් වගාව
සම්බන්ධෙයන් අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර
ෙගන යන බව. ඒ වාෙග්ම අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් කිව
යුතුයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, කිෙලෝ 50ක යූරියා ෙපොෙහොර
මල්ලක් ලංකාවට ෙගෙනන ෙකොට රුපියල් 3,500ක් පමණ
වනවාය කියා. MOP, නැත්නම් ගෙම් ජනතාව රතු කුඩු හැටියට
පාවිච්චි කරන ෙපොෙහොර මල්ල රුපියල් 4,000ක් පමණ වනවා. අද
අපි වී වගා කරන ෙගොවියාට ෙපොෙහොර මිටියක් ෙදන්ෙන් රුපියල්
350ටයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසසු ෙගොවීන්ටත් රුපියල්
1,200ට ෙපොෙහොර මිටිය ලබා ෙදන්ෙන් දැවැන්ත සහනාධාරයක්
යටෙත්යි.
සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමතිතුමා දන්නවා, උක් වගාවට
ෙමෙතක් කල් ෙපොෙහොර ෙයදුෙව් නැහැ කියා. අද උක් වගාව
සඳහාත් ෙපොෙහොර ෙයොදලා ඒ මඟින් අද උක් ෙගොවියා විශාල
අස්වැන්නක් ලබා ගන්නවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන් මතක්
කරන්න කැමැතියි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

උක් වගාව ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

උක් වගාව ගැන සීනි කර්මාන්ත අමාත තුමා දැන් උත්තර
ෙදයි. ඔබතුමාට ෙපොල් වගාව ගැන දැන ගන්න අවශ නම් මම
කියන්නම්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ආයතන 5ක්
තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය. ෙපොල් වගා
කිරීෙම් මණ්ඩලය ෙපොල් වගාව ව ාප්ත කරන්න කටයුතු කරනවා
වාෙග්ම, ෙපොල් වගාෙව් ෙලඩ ෙරෝග ගැන, ඒ වාෙග්ම පලිෙබෝධ
තත්ත්වයන් සම්බන්ධව පැහැදිලිව උපෙදස් ෙදනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් වගාවට තිෙබන හානිකර
තත්ත්වයන් තමයි රතු කුරුමිණි උවදුර, කළු කුරුමිණි උවදුර,
මයිටා උවදුර. අපි ෙපොල් පර්ෙය්ෂණායතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා
රතු කුරුමිණි උවදුර සඳහා Pheromone ෙයොදලා ඔවුන් අල්ලා
ගැනීම සඳහා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර ෙගන
යනවා. [බාධා කිරීමක්] අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ආවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, විනාඩි
ෙදකක කාලයක් තුළ මට ෙම්ක පැහැදිලි කරන්න බැහැ. ඔබතුමා
අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න. එතෙකොට අෙප්
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු ගැන සම්පූර්ණෙයන් කියන්නම්.
ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව දැන ගන්න අවශ
නම් අෙප්
අමාත ාංශයට එන්න. අපි ඒ කටයුතු කර ෙගන යන ආකාරය ගැන
ෙවනමම කියලා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා]

ෙමම වැඩසටහන වගාවට සම්බන්ධ වැඩසටහනක්. ගරු
සභාපතිතුමනි, ෙපොල් වගා කරන්න ඉඩ පහසුකම් තිෙබන 6 වසෙර්
ඉෙගනුම ලබන හැම දරුෙවකුටම අපි "කප්රුකයි සිප් නැණයි"
වැඩසටහන තුළින් බඳුන් කළ ෙපොල් පැළ ෙදක බැගින් ලබා
ෙදනවා. 2011 වර්ෂෙය්දී ළමුන් 134,116ක් සඳහා පැළ 265,956ක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය්දී ෙපොල් පැළ 343,861ක් ලබා
දී තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී ෙම් වන විට ෙපොල් පැළ 330,442ක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නැවත වගාව සඳහාත් ආධාර ලබා
දීලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙහට පරපුර හදන
සියලුම ගැබිනි මාතාවන්ට ෙපොල් පැළ ෙදක බැගින් ලබා දීෙම්
කටයුත්ත අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරනවා. ෙමොකද, දරුවා
ෙමෙලොවට බිහි කරලා ඒ දරුවා 5 වසරට යන ෙකොට, නැත්නම්
පාසලට යන ෙකොට ඒ දරුවාට ෙපොත් පත් ටික ගන්න පුළුවන්
ආදායමක් ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරලා තමයි අපි ඒ කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන්. හැම අම්මා ෙකෙනකුටම ෙපොල් පැළ ෙදක බැගින්
ලබා ෙදනවා. අපි ෙසෞඛ අමාත ාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා
ඒ කටයුත්ත කරනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය්, ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිෙය්, ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම නිහතමානීව සහ
ආඩම්බරෙයන් කියනවා, පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් අතරින්
කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම සහ හලාවත වැවිලි සමාගම ආදායම්
ලබන වැවිලි සමාගම් ෙදකක් බවට පත් ෙවලා ඒවාෙය් ලාභාංශ
මහා භාණ්ඩාගාරයටත් ලබා ෙදන බව. ඒ විධියට කටයුතු කරන
එකම අමාත ාංශය අෙප් අමාත ාංශය බව විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙගෞරවය ඔබතුමාටත්
හිමි ෙවනවා. හිටපු වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සහ
හිටපු කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාත තුමා හැටියට ඔබතුමා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විශාල ෙසේවාවක් කළා. සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු
සියලු ෙදනාටමත්, අෙප් ව ාප්ත ෙසේවෙය් කටයුතු කරන සියලුම
ෙදනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අධ ාපන අමාත ාංශය අපට
උදවු කරනවා. ෙසෞඛ අමාත ාංශය වාෙග් විවිධ අමාත ාංශ අපත්
එක්ක ඒකාබද්ධව වැඩ කරනවා. එතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම
ස්තුතිය පළ කරන ගමන්ම, සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් මම
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් අමාත ාංශෙය් යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා
නම්
ඒ අඩු පාඩුව අපට ෙපන්වලා ෙදන්න කියලා. අපි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වලා ෙදන අඩු පාඩු ෙබොෙහොම
නිහතමානීව පිළිඅරෙගන ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන බවත්
මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙපෝෂණ මල්ල වාෙග්ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔබතුමියටත් අවශ නම් අපි ඒක ෙදනවා. ගැබිනි මාතාවන්
සඳහා ලබා ෙදන ෙපොල් පැළ ගන්න තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමියටත් අවශ නම් ඔබතුමිය නම් කරන කණ්ඩායමට අපි
ඒවා ලබා ෙදනවා. ඔබතුමියට ෙනොෙවයි, ඔබතුමිය නම් කරන
කණ්ඩායමට අපි ලබා ෙදනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙපෝෂණ මල්ල වාෙග්ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔව්, ෙපෝෂණ මල්ල ෙදනවා වාෙග්ම ෙදනවා. ඒක මහින්ද
චින්තනෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒක කියාත්මක කරන
බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඇමතිතුමා, දැන් කථාව නතර කෙළොත් ෙහොඳයි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස මම
සභාගත* කරනවා.
මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි
මහත්ම මහත්මීන්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල්
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සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி::
Rest of the speech tabled:
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

[පූ.භා. 11.54]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත තුමා කියන සමහර කථා අහන ෙකොට නම් අපට එෙලොව
ෙපොල් ෙපෙනනවා. ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන අෙප් තර්කයක් නැහැ.
එතුමා ගන්න සාධාරණ කියා මාර්ග පිළිබඳව අපි කිසිම
පැකිළීමකින් ෙතොරව එතුමාට පශංසා කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් ඔය කියන විධියටම සමහර ෙද්වල්
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම මෙග් කථාව පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා
කාරණා කීපයක් සම්බන්ධෙයන් එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට ෙපොල් කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න
ෙපොල් පැළ ෙබදන බව හැබෑව. ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට ගිය
අවස්ථාවක මම ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද ෙම්වා පැළ කරන්ෙන්?"
කියලා. ෙගඩි ටික අරෙගන ආපු ටැක්ටරෙයන් බානවා. ඊට පස්ෙසේ
ඇනෙගන ඇනෙගන යනවා. සමහර තැන්වල නිසි පමිතිය නැහැ.
විෂබීජ නාශක නැති කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒවා නැතිවත්
සමහර ඒවා එෙහමම පැළ කරනවා. ඔබතුමන්ලා හිතාෙගන
ඉන්නවා, එෙහම ෙවනවා කියලා. නමුත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.
අනික් කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා මයිටා උවදුර ගැන
දන්නවාද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

මව් ගස් තිෙබනවා ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔව්. ශාකවලින් හඳුනා ගන්ෙන්. ෙව්යන්ට ෙබෙහත් දාලා ඒවා
සම්පූර්ණ කරලා තමයි අපි තවාන් දමන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

සමහර තැන්වල එෙහම ෙවනවා ඇති.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙගඩි 100ක් දැම්මාම අපි අනිවාර්යෙයන්ම
ගන්ෙන් ෙගඩි 70යි.

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් කථා කළාෙන්. ගරු
සභාපතිතුමනි, ඊ ළඟ කාරණය තමයි මයිටා උවදුර. අපි ෙපොල්
තිෙකෝණෙය් ඉන්ෙන්. කුරුණෑගල, හලාවත, ෙකොළඹ කියන ෙම්
ෙපොල් තිෙකෝණෙය් තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි මයිටා උවදුර.
එදා Budget Committee එෙක්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට මම ෙපොල් මයිටා
උවදුර සම්බන්ධෙයනුත් ඇහුවා. ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවල
ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය කියන කාර්යාලවල මයිටා උවදුර
තුරන් කරන්න කටයුතු කළාට එය කියන තරම් පතිඵල ෙගන
දුන්නු එකක් ෙනොෙවයි, ගරු අමාත තුමනි. මම එක කාරණයක්
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නද? තමුන්නාන්ෙසේලා මයිටා උවදුර
තුරන් කරන්න laboratories දාෙගන පර්ෙය්ෂණ කළාෙන්.
හැබැයි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
මයිටා උවදුර සම්පුර්ණෙයන් control කරපු පිළිගත් එක වත්තක්
තිෙබනවා ද කියලා. අපි දන්නා නිලධාරින්ෙගන් අපි ෙම් කාරණය
ගැන අහනවා. නමුත් ඔය හිතන විධියට ඒ කටයුත්ත සාර්ථක
ෙවලා නැහැ, ගරු අමාත තුමනි. [බාධා කිරීමක්] ඒ කියන්ෙන්
සම්පූර්ණෙයන් සාර්ථක ෙවලා නැහැෙන්. හරි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒක එක සැෙර් කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා ඉඳගන්න ෙකෝ. ඉඳ ගන්න, ඉඳ ගන්න. හරි. ඒ මයිටා
උවදුර ඔබතුමා හිතන තරම් තුරන් ෙවලා නැහැ. Labs දාෙගන,
විශාල වියදමක් දරාෙගන මයිටා උවදුර තුරන් කරන්න කටයුතු
කළාට ඔබතුමා හිතන තරම් පතිඵල ෙගනැල්ලා දීලා නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ෙගන කටයුතු කරලා තිෙබන සමහර
වතුවලවත් මයිටා උවදුර තුරන් ෙවලා නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙපොල් වතුවලට නිලධාරින් ගිහිල්ලා ඊට
අවශ උපෙද්ශන ෙසේවාවන් ලබා දීෙම් කටයුතු ෙවන්ෙන් නැහැ.
අපි ඒ ගැන දන්නවා. අෙප් පෙද්ශවලට ඒවා බලපාලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්]
ගරු සභාපතිතුමනි, labs 100ක් දැම්මාත් වැඩක් නැහැ, මයිටා
උවදුර තුරන් කරන්න කටයුතු කෙළේ නැත්නම්. පගතිය - progress
එක - බලන්න. [බාධා කිරීමක්] රතු කුරුමිණියා ගැන කියනවා.
කළු කුරුමිණියා ගැන කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේ අෙප් පෙද්ශවලට
ඇවිල්ලා බලන්න. ෙපොඩි ළමෙයකු හදනවාට වඩා අමාරුයි, කළු
කුරුමිණියාෙගන් පැළ ටික ආරක්ෂා කර ගන්න එක. අපි වගා
කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පැළ හය පාරක් හිටවලාත් ඒ පැළ
ටික ෙලොකු කර ගන්න බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි
ඇත්ත. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න, නන්
ෙදොඩවන්ෙන් නැතිව. ඔබතුමා කථා කරලා ඉවරයි ෙන්. වාඩි
ෙවන්න ෙකෝ. දැන් මම කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

දැන් කථා කරන්ෙන් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා.
අනික් අය බාධා කරන්න එපා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොල් පැළ ෙනොමිෙල් දීලා,
ඔක්ෙකොම පහසුකම් දීලා, තමුන්නාන්ෙසේලා "Greenfield" කියලා
ෙපොල් වවන්න වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අපි පටන් ගත්ෙත් නැහැ.

මෙග් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

නැහැ, නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට සම්බන්ධයි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අෙප් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙනොමිෙල් උපෙදස් දුන්නා, ඔක්ෙකොම දුන්නා. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මා ෙමයට පධාන
වශෙයන් රජයටයි ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්. අක්කර 800ක් රජෙය්
ඉඩම්වලයි වගාව පටන් ගත්ෙත්. එතෙකොට ඔය ඉතාලිෙය් වාෙග් [බාධා කිරීමක්] අහන්න ෙකෝ ඉතින්. මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී
කියන්න.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අහෙගන ඉඳලා ඊළඟ අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, "Greenfield" කියන project එක යටෙත්
රජෙය් ඉඩම් අක්කර 800ක ෙපොල් වවන්න පටන් ගත්තා. දැන්
ඒවා විකුණා තිෙබනවා. ඉතාලිෙය් අය විශාල වියදමක් දරා ඒ ඉඩම්
මිල දී ගත්තා. අන්තිමට ලංකාවට ඇවිල්ලා බලද්දී ඒවාෙය් ඔප්පු
පවා ෙහොර ඒවායි. අන්තිමට ෙහොර වැඩක් වුෙණ්. ෙපොල් වගා
කිරීෙම් මණ්ඩලෙයන් තමයි ෙගොඩක් ෙද්වල් කරලා දුන්ෙන්.
ඉතින් මා කියන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, -

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දැන් ඔබතුමාට ඔච්චර රිෙදන්ෙන් ඇයි?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් ගන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මා කථා කරන ෙකොට දිගින් දිගටම නැඟිටිනවා. එතුමාට
ඔච්චර රිෙදන්ෙන් ඇයි කියලායි මා අහන්ෙන්.
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(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

තමුන්නාන්ෙසේට සම්බන්ධ ඒවා හිරියාෙල් තිෙබනවා;
මහවැලිෙය් තිෙබනවා. මා දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේට සම්බන්ධ
ඒවා අක්කර 50 ගණෙන් හිරියාෙල් තිෙබනවාය; මහවැලිෙය්
තිෙබනවාය කියලා. ඒ ගැන මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු
සභාපතිතුමනි, මා ෙපොල් ගැන වැඩිපුර කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. එතෙකොට මෙග් කථාව කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම
නිසා මා ෙවනත් කාරණාවකට බහිනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින අමාත ාංශ කිහිපයක වැය
ශීර්ෂයන් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවට භාජන කරනවා. විෙශේෂෙයන්
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන, තැපැල් ෙසේවා,
පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා, රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ,
රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් සම්බන්ධෙයන් තමයි
අද දින සාකච්ජා කරන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මා
නැවත වතාවක් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණය කිහිප
අවස්ථාවකදීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානයට ලක් වුණා.
එතරම්ම වැදගත් නිසා මා නැවත-නැවතත් ෙම් ෙකෙරහි
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන්
පටන් ෙගන, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා, සර් ෙජෝන්
ෙකොතලාවල මැතිතුමා ඇතුළු හිටපු සියලුම නායකයන්,
ජනාධිපතිවරුන්, අගමැතිවරුන් 11ෙදනකු අවුරුදු 55ක් රට
පාලනය කරලා 2003වන විට රෙට් රාජ ණය පමාණය තිබුෙණ්
රුපියල් ටිලියන 1.86යි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඊෙයත් කිව්වා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඊෙයත් කිව්වා. එතරම්ම වැදගත් ෙදයක් මා ෙම් කියන්ෙන්.
අහෙගන ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට එක වරක් කියලා බැරි
නිසායි ෙම් කියන්ෙන්. පුන-පුනා කියන්ෙන් ෙම් ගැන අවධානය
ෙයොමු කරවන්නයි. ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් රෙට් ජනතාවට එතරම්
වැදගත් නිසායි. එතෙකොට ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට පස්ෙසේ තනි
නායකයකු යටෙත් අවුරුදු 9ක් රට පාලනය කරලා 2013වන විට
රාජ ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන 6.63 දක්වා වැඩිෙවලා
තිෙබනවා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිට 2003
දක්වා රාජ ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන 1.86යි. එතෙකොට ෙම්
නායකයාෙග් කාලෙය් රුපියල් ටිලියන 6.63ක් දක්වා රාජ ණය
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් ගරු සභාපතිතුමනි,
යුද්ධයක් නැතුවයි.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Yes, what is your point of Order?
ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

Sir, the Hon. Member can take this up at the
Discussion on the Votes of the Ministry of Finance and
Planning. What he says is not relevant to the Ministries
that are being discussed now.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.
රාජ
කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත ාංශයට ෙමය
ඇතුළත්, ගරු සභාපතිතුමනි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

විෂයයට අදාළ කර ගන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙමය විෂයයට අදාළයි.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ෙමය මුදල් අමාත ාංශය යටතට ගන්න පුළුවන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, management කියන්ෙන් ෙම්කයි. රාජ
කළමනාකරණය කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් බලන්න, ගරු
සභාපතිතුමනි. යුද්ධයක් නැතුවත් අවුරුදු 4ක් ඇතුළත රුපියල්
ටිලියන 3.5ක් අරෙගන ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි අහනවා.
කරපු ෙදයක් නැහැ. ඒ ණය මුදලට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ කාලෙය්
යුද්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. යුද්ධයක් තිෙබන කාලයට වඩා විශාල
වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් බලන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.
2003 දී ෙගවීමට ඇති රාජ ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන
1.86යි. 2008 දී රාජ ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන 3.58යි. 2013
දී රාජ ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන 6.63යි. ෙම්වා වැඩි
ෙපොලියකට ගත් ණය. එම නිසා සියලුම ෙද්වල් ගැන කථා කරද්දී
අපි ෙම් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියට අපි අෙප් රෙට් ජනතාවෙග්
අවධානයත් ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. සරත් අමුණුගම
මැතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් රතු එළියක් දුන්නා. එතුමා දැන්
තත්ත්වය විතරක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. එතුමා පශ්නයකට පිළිතුරු
ෙදමින් කිව්ෙව්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 13ක් වන බදු
ආදායම 2015වන විට සියයට 16 දක්වා වැඩි කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලායි. ෙහොඳම තත්ත්වයක් තමයි
දුන්ෙන්. දැන් බදු ගහලා-ගහලා බදු ආදායම සියයට 13ක් ෙවලා
තිෙබනවා. 2015වන විට බදු ආදායම සියයට 16ක් කරනවාය කියා
තිෙබනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු ගහලා බඩු මිල වැඩි කරලා,
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ජනතාවට තව-තව බර පටවලා ජීවත් වන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති
කරනවාය කියන එක තමයි, එතුමා අර ෙකෙහල් කැනට
ඉස්ෙසල්ලා වැට පැනලා ෙකළින්ම කියලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන්
අපට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉදිරි ආර්ථික කෙමෝපායයන් පිළිබඳව.
රාජ කළමනාකරණය, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි ආර්ථික
කෙමෝපායයන් පිළිබඳව ඒෙකන් තවදුරටත් කියන්න පුළුවන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව අද දින සාකච්ඡා ෙකෙරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රාජ කළමනාකරණය නිසියාකාරව
ෙවලා නැත්නම්, එතැන ෙහොරකම් තිෙබනවා නම්, අයථා
පරිහරණය තිෙබනවා නම්, දූෂණ තිෙබනවා නම් COPE එක
තුළින් ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. මමත් Public
Accounts Committee එෙක් සාමාජිකෙයක්. ඒ වාෙග්ම COPE
එක තිෙබනවා. ෙම්වා පිළිබඳව විගණනයන් කරනවා. වැරැදි,
අයථා පරිහරණය, දූෂණය සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම ෙසොයා
බලනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, COPE වාර්තාවලින් රාජ ආයතනවල
අයථා ගනුෙදනු සහ දූෂණ ගැන ෙපන්වා දුන්නත් ෙම් වන විට
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? COPE එකට නිලධාරින්
පත් කරලා, විශාල වියදමක් දරලා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්.
ඉතින්, ෙමෙතක් කල් ෙම් සම්බන්ධෙන් ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග
ෙමොනවාද? එක වතාවක්, පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය කල් දාලා ඒ
ෙහොරු ටික ආරක්ෂා කළා. විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව්
ෙහොරකම් ගැන සඳහන් කරලා තිෙබන බව අපි පසු ගිය කාලෙය්
දිගින් දිගටම දැක්කා. ඒ වාෙග්ම COPE වාර්තාෙව්ත් ෙහොරකම්
ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. Public Accounts Committee
එෙක්දීත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙහළිදරවු ෙවනවා. ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ෙනොෙගන අපි රාජ පරිපාලනය
පිළිබඳව, රාජ කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙමොනවාද කථා
කරන්ෙන්?
ගරු සභාපතිතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා පකාශයට පත් කළා, ෙම් රෙට්
බරපතළම දූෂණ තිෙබන ක්ෙෂේතය අධ ාපන ක්ෙෂේතය කියලා.
ෙදෙවනි ක්ෙෂේතය විධියට ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයත්, තුන්ෙවනි
ආයතනය ෙපොලීසිය විධියටත් පකාශ කළා. අධ ාපන, ෙසෞඛ
සහ ෙපොලීසිෙය් තිෙබන බරපතළ දූෂණ, අයථා ගනුෙදනු සහ
ෙහොරකම් අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, මම
අධ ාපනය ගැන කියන්නම්. අද දරුවකු පාසලකට දාන්න වුණත්
සල්ලි ගන්නවා. පධාන ෙපෙළේ පාසලකට දරුවකු දාන්න රුපියල්
ලක්ෂ 10ක්, 15ක් ගන්නවා. චකෙල්ඛනවල තිෙබනවා, එක
පන්තියක ළමයි 35 ෙදනායි තියා ගන්න පුළුවන් කියලා. අධ ාපන
අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමා සම්බන්ධෙයන්
මට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. එතුමා එය හරි මඟට ෙගෙනන්න
උත්සාහ කරනවා. නමුත් චකෙල්ඛන අනුව තියා ගන්න පුළුවන්
ළමයි 35 වුණත්, සමහර පාසල්වල එක පන්තියක ළමයින් 56
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ආනන්ද විද ාලෙය්ත් ඒ විධියට වැඩිපුර ළමයි
ඉන්නවා. මම ඒ බව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ වැඩිපුර ළමයින්
ෙකොෙහොමද ගත්ෙත්? ෙරෝයල් එක ෙවන්න පුළුවන්, ආනන්ද
විද ාලය ෙවන්න පුළුවන්, නාලන්ද විද ාලය ෙවන්න පුළුවන්,
ෙවනත් පධාන විදුහලක් ෙවන්න පුළුවන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ
විධියට ඒ පාසල්වලට වැඩිපුර ළමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන් සල්ලි
අරෙගන. අද වන තුරු ඒ නිලධාරින්ට විරුද්ධව කිසිම
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා ද? ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම
ෙනොකළාම ඕනෑම ෙකෙනකු ෙනොබියව ෙහොරකම් කරන්න, දූෂණ
කරන්න ෙපලෙඹනවා.
ෙසෞඛ අමාත ාංශය ගැන බලන්න. අද විවාදය සඳහා ෙසෞඛ
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය නැති වුණත්, රාජ කළමනාකරණ
පතිසංස්කරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරනවා.
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ෙසෞඛ අමාත ාංශෙයන් ඖෂධ ෙගන ඒෙම්දී රුපියල් ෙකෝටි
ගණන්වල අයථා ගනුෙදනු දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම ෙවනවා.
Transparency International ආයතනය ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා
ඖෂධ ෙගන්වීෙම්දී ෙමපමණ පමාණයක් ෙහොරකම් කරලා
තිෙබනවා කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
පමිතිෙයන් ෙතොර ඖෂධ ෙගන්වලා, ඒ ඖෂධ ෙඩෝසර් කරලා
විනාශ කරන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.
එතෙකොට හිතාගන්න පුළුවන්ෙන් ෙම් දූෂණෙය් බරපතළකම; ෙම්
දූෂණෙය් මහත. ඒ ඖෂධ විනාශ කරන්න පමණක් රුපියල් ෙකෝටි
ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබනවා නම්, හිතාගන්න පුළුවන් ෙන්
ෙම් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය, ඖෂධ ක්ෙෂේතය ෙකොතරම් පිරිහිලාද
කියලා.
අෙප් පෙද්ශවල ඉස්පිරිතාලයකට ගියාම තුණ්ඩුව ෙදනවා
ෙපෞද්ගලික pharmacyයකට ගිහින් ෙබෙහත් ටික ගන්න කියලා;
ෙල් ටික ෙචක් කර ගන්න කියලා. ඒ පහසුකම් ෙරෝහල්වල නැහැ.
නමුත් ෙම් වියදම් ටික, ෙම් ෙහොරකම් ටික ෙනොෙවන්න හරියට
රාජ කළමනාකරණය කළා නම්, ජනතාවට, අහිංසක දුප්පත්
මිනිසුන්ට කිසිම කථාවකින්, විවාදයකින් ෙතොරව ෙම් පහසුකම්
ටික ෙනොමිලෙය් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අතීතෙය් එවැනි
තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉස්සර ගම්වල වැඩිහිටියන් පයින්ම
ඉස්පිරිතාලයට ගිහින් තුණ්ඩුව ලියාෙගන, ඉස්පිරිතාලෙයන්ම
ෙබෙහත් ටික අරෙගන, එතැනින් සියලුම කටයුතු ටික කරෙගන
එන කමෙව්දයක් තිබුණා. ෙම් රජය යටෙත් ඒ සියල්ල ෙවනස්වීම
ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. හැබැයි, කථා කරන්ෙන් නම් නිදහස්
ෙසෞඛ , නිදහස් අධ ාපනය කියලා. කථා කරන්න ගියාම නම්
ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලනඥයන් "නිදහස්, නිදහස්" කියලා කට
වාචාලකමට කියවනවා.
අපි ෙපොලීසිය ගැන බලමු. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිෙය්
ෙකොපමණ දූෂණ වනවා ද කියලා බලන්න. ෙපොලීසිවල සිටින
ස්ථානාධිපතිවරුන්, -හැෙමෝටම ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්බහුතරයක් ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් හරහා තමයි කලෑ
කපන්ෙන්, වැලි ෙගොඩ දාන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම යම් යම් වැඩවලට
විශාල වශෙයන් මුදල් ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පාරක යන
බයිසිකලයක් අල්ලා ගත්තාම පවා, -ෙපොඩි ෙදයකදී පවා- අත
මාරුවක් ගන්නවා. ඒකයි යථාර්ථය. ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති
වුණාම ෙපොලීසියට උපෙදස් ෙදනවා, ගිහින් වැඩි දඩ පමාණයක්
ෙගෙනන්න කියලා. අෙප් පෙද්ශෙය් එක මනුෂ ෙයක් තමන්ෙග්
licence සහ insurance certificates ඔක්ෙකොම ලැමිෙන්ට් කරලා
ෙමෝටර්සයිකල් එෙක් යන විට, ඒක එල්ලා ෙගන යනවා. මෙග්
ෙෆෝන් එෙක් ඒ photo එකත් තිෙබනවා. එෙහම කරන්ෙන්
ෙමොකද? ගමනක් යනෙකොට ස්ථාන 10කදී විතර නවත්වනවා ලු
licence සහ insurance certificates ෙචක් කරන්නට. බැරිම තැන
ඒ මනුස්සයා ඒවා ඇෙඟ් එල්ලා ෙගන යනවා. ෙපොලීසිෙය්
නිලධාරින්ට වැඩිපුර නඩු ෙගෙනන්න කියලා තිෙබනවා. ඒ අයට
කියනවා, වැඩිෙයන් නඩු ෙගනැල්ලා ආදායම වැඩි කර ගන්න
කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මිනිසුන්ට පාෙර් යන්න බැරි තත්ත්වයක්
උදා ෙවලා තිෙබනවා. මම අහනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගන
තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රජයට අයත් වාහන තිෙබනවා.
දැන් රජෙය් වාහන අයථා පරිහරණය ෙකොතරම් ෙවනවා ද? අපි
පුංචි කාලෙය් දැකලා තිෙබනවා, එක එක
අමාත ාංශවල
වාහනවල රාජ ලාංඡනය ගහලා, අමාත ාංශෙය් නම ගහලා
තිෙබන හැටි. ෙම් ආයතනෙය්, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියලා,
ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් නම් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය කියලා ඒ
වාහනවල පුවරු ගහලා තිෙබනවා. එතෙකොට අනවශ විධියට ඒ
වාහන පාවිච්චි කරන්න බැහැ. බලන්න, අද රජෙය් වාහන
එකකවත් එෙහම රාජ ලාංඡනය නැහැ. ඒෙකන් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? රජෙය් දහස් ගණනක් -

(The Chairman)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාහනවල ගහලා තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාහනවල ගහලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන්,
ඒ ආදර්ශය රෙට්ම තිෙබන රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලටත්
ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙගොඩක් තැන්වල බැලුෙවොත් රජෙය්
වාහන තමයි තිෙබන්ෙන්. අඩුම ගණෙන් ආයතන පධානියාෙග්
වාහනෙය් එම ලාංඡනය ෙනොගැහුවාට කමක් නැහැ. ෙමොකක් හරි
ෙහේතුවක් මත ආයතන පධානියාෙග් වාහනෙය් ලාංඡනය
ෙනොගැහුවා වුණත්, අෙනක් සියලු වාහනවල රාජ ලාංඡනය
ගහන්න. එෙහම වුෙණොත් ෙම් රෙට් රජෙය් වාහනවලට වැය වන
වියදම විශාල වශෙයන්, හිතන්න බැරි පමාණයකින් අඩු ෙවනවා,
ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තරම් පමාණයක් රජෙය් වාහන අයථා
පරිහරණෙය් ෙයෙදනවා. එක එක තැන්වල විවිධ ෙපෞද්ගලික
ෙද්වල්වලට සීමාවක් නැතිව ෙම් රජෙය් වාහන අයථා
පරිහරණෙය් ෙයොදා ගන්න හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවස්වල මහව, රත්නපුර,
අවිස්සාෙව්ල්ල වාෙග් බස් ඩිෙපෝවල ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවලා
නැහැ කියලා පුවත් පත්වල පළෙවලා තිබුණා මා දැක්කා. ඒ
ඩිෙපෝවල ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ,
අයථා කළමනාකරණය නිසා. ෙම් බස් එකකින් යැෙපන්න අට
ෙදෙනක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් ආයතන ෙගන
යන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි?
ඊළඟට, ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය ගැනත් මා කථා කරන්න
කැමැතියි, ඒකත් ෙම් වැය ශීර්ෂ යටෙත් තිෙබන නිසා. දැන්
බලන්න, අපි නිතර ගැවෙසන බත්තරමුල්ල පෙද්ශයට රෑ 7.00න්
පසුව බස් එකක් තිෙබනවා ද කියලා. සාමාන මනුෂ ෙයකුට
යන්න කිසිම බස් එකක් නැහැ. මාලෙබ් පාෙර් එෙහම ෙගොඩක්
ෙවලාවට බස් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. ලංගම බස් සහ ෙපෞද්ගලික
බස් සඳහා ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් හදනවා කියලා තිබුණා.
නමුත් අදටත් ඒක ෙවලා නැහැ ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ඒ ගැන 2005
දීත් කිව්වා. නමුත් අද ෙවනෙතක් ඒක සිදු ෙවලා නැහැ, ගරු
සභාපතිතුමනි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අනතුරුවලින් ෙකොච්චර
පිරිසක් මැෙරනවාද? දවසකට accidentsවලින් පස් ෙදෙනක්
විතර මැෙරනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මම දැක්කා ෙපෞද්ගලික බස්
රථයකුයි, ලංගම බස් රථයකුයි ෙර්ස් යන්න ගිහිල්ලා දරුෙවකුෙග්
හිස කෙඳන් ෙවන් වුණා කියලා තිබුණා. ෙම් ඒකාබද්ධ ෙසේවය
ඇති කළත් ඒක ෙවනවා. ෙම්ෙගොල්ලන් තරගයට මඟ ඉන්න
හැෙමෝම හප්පාෙගන තමයි ෙර්ස් දුවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමවැනි
ෙද්වල් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි.
අද දිගින් දිගටම හැම ෙද්කටම බදු ගහනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා
ෙකොළඹ night race තිබුණා. ඒවාට කිසිම බද්දක් අය කෙළේ නැහැ.
විෙනෝද බදුවලින් නිදහස් කරලා තමයි ඒවා පවත්වන්ෙන්. ගරු
සභාපතිතුමනි, දැන් පළාත් පාලන ආයතනවලින් වරිපනම් බදු
අය කිරීම නැත්නම්, සාමාන බදු අය කිරීෙම් කමෙව්දය ෙවනස්
කරලා capital value එක මත බදු අය කරන්න තීරණය කරලා
තිෙබනවා. එහිදී මිනිසුන්ට ෙම් බදු බර තවත් වැඩි ෙවනවා.
ඒෙකන් මිනිස්සු ඉතා අමාරු තත්ත්වයකට තමයි පත්වන්ෙන්.

2739

2013 ෙදසැම්බර් 18

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශය
යටෙත් කථා කරද්දී ෙම් කාරණයත් කියන්න
ඕනෑ. අද
ෙපෞද්ගලික බස්වලින් මඟීන් සූරා කනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ධ
සුෙඛෝපෙභෝගී බස්වල හිටෙගන යන මඟීන්ෙගනුත් සාමාන
ගාස්තුව ෙමන් එකහමාරක් අය කරනවා. ෙම් වාෙග් පශ්න
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බස්වලින් මාසයකට ෙකෝටි 15ක් කප්පම්
ගන්නවා. ඒකටත් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවටයි.
තවමත් කප්පම් ගන්න එක නවත්වන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවා ඇමතිතුමාත් සිටියා නම්
ෙහොඳයි.
පසු ගිය දවස්වල "සිසු සැරිය" කියලා බයිසිකල් ෙබදා දීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
බයිසිකල් විශාල පමාණයක් ෙබදා දීලා තිෙබනවා තවත් 3500ක්
bicycles order කරලා තිෙබනවා. ෙමහි ෙකොමිස් මුදල එක
බයිසිකලයකට රුපියල් 2,000යි. මම ෙම් වග කීෙමන් කියන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම, බස් මාර්ගයට ෙගොඩක් දුරින් ගම ඇතුළට
ෙවන්න පදිංචි ෙවලා ඉන්න පාසල් දරුවන්ට බස් මාර්ගයට එන්න
පුළුවන් කමෙව්දයක් සඳහා තමයි "සිසු සැරිය" යටෙත් ෙම්
බයිසිකල් ෙබදා ෙදන්න තීරණය කෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු
ගිය දවස්වල දකුණු පළාෙත් ෙම් බයිසිකල් ෙබදා දුන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? දකුෙණ් සිදු වුෙණ්, ෙද්ශපාලනඥයන් ගිහිල්ලා ෙම්
බයිසිකල් ෙබදා දීමයි. ඒ යම් කිසි කමෙව්දයකට අනුව ෙනොෙවයි.
ෙම් "සිසු සැරිය" යටෙත් ෙගනාපු බයිසිකල් තමන්ෙග් හිතවත්
අයට, අරෙගොල්ලන්ට, ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙබදන්න පටන් ගත්තා.
තවත් බයිසිකල් 3500ක් order කරලා තිෙබනවා. ඒක
ෙහොඳයි. ඒෙකන් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙපොෙහොසත් ෙවනවා. ඒ
බයිසිකලයකින් ලැෙබන ෙකොමිස් මුදල රුපියල් 2,000යි. ෙම්
සැෙර් බයිසිකල් lot එෙක් ෙකොමිස් මුදල රුපියල් ෙදදාෙහේ ඒවා
තුන්දහස් පන්සියයයි. ඊට ඉස්සර ෙවලා ෙගනාපු බයිසිකල් lot
එෙක් ෙකොමිස් මුදල කීය ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්
පශ්න තිෙබනවා. ෙම් පශ්න ෙකෙරහිත් අපි අවධානය ෙයොමු
කරන්නට ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි.
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය
ශීර්ෂවලත් අද දින සාකච්ඡාවට ගැෙනන නිසා, ෙද්ශීය කිරි
නිෂ්පාදනය ගැනත් මා අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ගරු
සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාව වසරකට කිරි ආනයනය කිරීම සඳහා
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 400ක පමණ මුදලක් වැය කරනවා.
කිරි ආනයනය සඳහා ඉතා විශාල මුදලක් වැය වනවා. පසු ගිය
කාලෙය් කිව්වා, ඕස්ෙට්ලියාෙවන් කිරි ගවයන් 500ක් ෙගනාවා
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ෙගන්වපු කිරි ගවයන්ට ෙලඩ ෙරෝග
තිබුණා. ඒ ගිය නිලධාරින් හරියට ඒ සතුන් ගැන ෙසොයා බැලුවා ද?
ඔවුන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ලක්ෂ තුනක වාෙග් මුදලකට තමයි ඒ කිරි
හරෙකක් මිලදී ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙලඩ ෙමෙහේ ඉන්න
හරකුන්ටත් හැදුණා. ෙම් නිසා විශාල පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා.
ලක්ෂ තුන ගණෙන් සතුන් 500ක් ආනයනය කරන්න රුපියල්
මිලියන 150ක වියදමක් දරලා තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල අපි
දැක්කා කිරි අහක දමපු හැටි. ඒ කිරි හරියට ෙබදා හරින්න අවශ
කියා මාර්ග ගත්තා නම් ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
වාෙග් කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා කථා කරන්න. කිරි
හරකුන් මිල දී ගන්න රුපියල් මිලියන 400ක් ෙවන් කරනවා
කියන එක හරි පශ්නයක්. ෙම්ක විශාල මුදලක්.
අපත් එක්ක කාලයක් හිටපු, අපි ගරු කරන, අපට ෙබොෙහොම
හිතවත් සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය
ෙකෙරහිත් මා අවධානය ෙයොමු කරනවා. මම දන්නා විධියට පසු
ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම
තිබුෙණ් මුළු අවශ තාෙවන් සියයට හතරයි. ෙම්කට තමයි මම
හිතන හැටියට වැඩිම විෙද්ශ විනිමය-
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ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

සියට හතරයි. ඒක ෙම් ෙමොෙහොත ෙවද්දී සියයට 10 කරලා
තිෙබනවා. ඒ කටයුතු දියුණු කරන්න තමයි ෙහක්ටයාර
130,000ක් ෙවන් කෙළේ, කර්මාන්තශාලා 10ක් පටන් ගන්න. ඒ
විතරකුත් ෙනොෙවයි. ලබන සතිෙය් ඉඳන් ලංකාෙව් රාජ
ආයතනයක පළමුවැනි වතාවට මිලියන 270ක් දිරිදීමනා
ෙගවනවා, ෙසේවකයන්ට සහ ෙගොවීන් 5,000කට. ඒක මතක තියා
ගන්න. ස්ථිර තැන්පතු විතරක් තිෙබනවා බිලියන එකහමාරක්.
මිලියන ෙනොෙවයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි ඒවා ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ඔබතුමා සීනි පශ්නය විසඳන්න සකිය දායකත්වයක් ලබා දීම ගැන
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙකොටින්ම කියනවා නම්, ඔබතුමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් train ෙවලා ආණ්ඩුවට ගිය ෙකනකු විධියට ඒ
කටයුතු හරියාකාරව කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඔය පැත්ෙත්
හරියට වැඩ කටයුතු කරන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් -යම් තාක්
දුරට ෙහෝ ෙමොකක් හරි කරන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්- ඒ ෙම්
පැත්ෙතන් ෙහොඳට පුහුණු ෙවලා ගිය ෙකෙනක්. දැන් ෙමතැන
ඉන්ෙන්,-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කළා නම් ෙහොඳයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒක තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙජ ෂ්ඨයන්ට ෙහණහුරා ලබලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොනවා වුණත්
අෙප් පක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට ගිය අය අද ෙහොඳ තැන්වල ඉදීම ගැන
අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා අනාගතෙය්දී ඒෙක්
අෙනක් පැත්තත් කරයි, ඔය විධියටම. [බාධා කිරීමක්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අස්වර් මන්තීතුමාටත් සහතිකයක් ලැබුණා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අමාත ාංශ කීපයක් ගැන කථා කරන්න තිබුණත් ගරු
සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව මදි නිසා මම ඒ හැම එකක් ගැනම කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මට කාලය ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, කරුණක් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ගරු
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ගීන් ෆීල්ඩ් ෙපොල් වගාව සම්බන්ධව.
ෙම්කට අෙප් අමාත ාංශය ෙහෝ ඊට අදාළ ආයතන කිසිවක
සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ අය ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙහොයාෙගන වගා
කරපු එකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට අෙප් කිසිම සම්බන්ධයක්
නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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வ டங்களில் ேபான்
இவ்வ ட ம் சூழல் பா காப்
மற் ம் அைதக் கட் க்காத்தல் ேபான்றவற் க்கு நிதி ஒ க்கப்
பட் ள்ள . தற்ேபா
நாம் எம
நாட் ல் திண்மக்கழி
காைமத் வம், வனம், அதன் உயிாியல் பன்ைமத் வம், நீர்
மற் ம்
காற்
மாசைடதல்
ேபான்ற
சவால்க க்கு
கம்ெகா க்கேவண்
ள்ள .
இத்தைகய
சவால்கைள
ெவற்றிகரமாக எதிர்ெகாள்வதற்கு சுற்றாடல் அைமச்சான
அதன்
கவர்க டன் இைணந்
திட்டங்கைளத் தீட் ,
அவற்ைற நிைறேவற்றி வ கின்ற .

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ ඉඩම් රජෙය් ඉඩම් ෙනොෙවයි ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒක හරි. නමුත් අෙප් සම්බන්ධයක් නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. විමර්ශනයක් කරනවා.
මීළඟට ගරු අබ්දුල් කාදර් නිෙයෝජ අමාත තුමා.

[பி.ப. 12.17]

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)
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-

சுற்றாடல்,

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

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கள் மஹிந்த சிந்தைன - எதிர்காலத்
ெதாைலேநாக்கின் இலக்குகைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண் ,
நாட் ன் அபிவி த்திைய அதிகாிக்கு கமாக 2014ஆம்
ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்ைத ன்ைவத் ள்ளார்.
அபிவி த்திைய இலக்காகக்ெகாண்ட இவ்வர
ெசல த்
திட்டம் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய அதிகாிப்பேதா
அதன்
வாயிலாக மக்க ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ம் உயர்
வைடயச் ெசய் ம் என்பதில் எவ்வித சந்ேதக ம் இல்ைல.
உலக
நா கள்
ெபா ளாதார
ெந க்க யினால்
பாதிக்கப்பட்
க்கும் இவ்ேவைளயில், ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களின் தைலைமயின்கீழ் அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்
வ கின்ற
திட்டங்களினால்
நீ த்
நிைலக்கக்கூ ய
ெபா ளாதார வளர்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திைய ேநாக்கி எம
நா
ன்ேனாக்கிச் ெசல்கிற .
ெகளரவ
தவிசாளர்
அவர்கேள,
இவ்வரசு
நைட ைறப்ப த் ம்
பல்வைகயான
உட்கட்டைமப்
அபிவி த்தித்
திட்டங்களான
பாைத
அபிவி த்தி,
ைற கங்கைள அைமத்தல், ட் வசதிகைள ேமம்ப த்தல்,
நீர் வழங்கல் திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தல் ேபான்ற
வற் க்கு அதிகளவான இயற்ைக வளங்கள் கரப்ப வேதா ,
அத்தைகய அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்குத் ேதைவப்ப ம்
நிதி
ஒ க்கீட்ைட ம்
இவ்வர
ெசல த்
திட்டம்
வழங்கியி க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில்
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் சமரச நடவ க்ைகக க்கு அதிகள
வான நிலம் ேதைவப்ப கிற . அத்தைகய திட்டங்க க்குத்
ேதைவயான நிலங்கைள என அைமச்சு மிகக் கவனமாகப்
பாிசீலைன ெசய்
வழங்கி வ வ டன், அம் யற்சிக க்கு
ஆதர ம் ெகா த் வ கிற . இவ்வா நாட் ல் ெசயற்ப ம்
சமரச யற்சிக க்கு நாம் ஆதர வழங்க
ம்.
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் அரசு, சூழல் பா காப்
மற் ம் அைதக் கட் க்காத்தல் ேபான்ற விடயங்களில்
எப்ேபா ம் கவனத்ைதச் ெச த்தி வ கின்ற . கடந்த

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள,
வி ெவப்பமைடதல்,
அத டன் இைணந்த காலநிைல மாற்றம் என்பன உலக
நா கள் எதிர்ெகாள் ம் பாாிய அச்ச த்தலாகும். இத்தைகய
வி ெவப்பமைடத க்கு நம
நா
மிக ம் கு கிய
அளவிேல பங்களிப் ச் ெசய்தா ம், அதனால் ஏற்ப ம்
க ைமயான விைள க க்கு கம்ெகா க்க ேவண்
ள்ள .
அள கடந்த ெவள்ளம் மற் ம் வரட்சி ேபான்ற விைள கைள
நாம் ஏற்ெகனேவ அ பவித் ள்ேளாம். ெப ந்ெதாைகயான
விவசாயிகள் தங்கள
வாழ்க்ைகத் ெதாழிைல இழந்தனர்.
இத்தைகய நிைல ஏற்ப ம் ஒவ்ெவா
சமயத்தி ம் அரசு
மானியங்கைள வழங்கிேயா அல்ல
அவர்கள் ெபற்ற
கடன்கைள பதிவழித்ேதா உதவி வ கின்ற . இத்தைகய பயிர்
அழி க க்கு
கம்ெகா க்கும்ெபா ட் , திய காப்
தித்
திட்டெமான்ைறத் தாபிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இவ்வர
ெசல த்திட்ட
உைரயில்
குறிப்பிட் ள்ளார்.
இத்தைகய
இயற்ைக
அனர்த்தங்க க்கு ஈ ெகா த் , தங்கள
நடவ க்ைக
கைளத் ெதாடர, இ ேபான்ற எத்தனம் விவசாயிக க்குப்
ெப ந் ைணயாக
இ க்கும்
என்பதில்
ஐயமில்ைல.
நீண்டகால வரட்சி மற் ம் ெவள்ளம் ேபான்றவற்றினால்
நாட் ன்
விவசாயத் ைறக்கு
ஏற்ப ம்
பார ரமான
விைள கைளக் கட் ப்ப த் ம் ேநாக்கில், ேதசிய காலநிைல
மாற்றக்ெகாள்ைக மற் ம் ேதசிய காலநிைல மாற்றத்திற்கு
பழக்கப்ப த்திக்ெகாள் ம் உக்திையச் சுற்றாடல் அைமச்சு
தயாாித் ள்ள . இைவ நாட் ன் உண ப் பா காப் மற் ம்
காலநிைல மாற்றத்தால் ஏற்ப ம் தீய விைள கைள எதிர்த்
நிற்கக்கூ ய நீண்டகால இலக்ைக அைடய உத ம்.
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த வர
ெசல த்
திட்டத்தின் சில க்கிய மானியங்கள் மற் ம் ஏற்பா கைளப்
பற்றி நான் எ த் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். காலநிைல
மாற்றத்தால் ஏற்ப ம் தீங்கான விைள கைள எதிர்ெகாண்
தங்கள
ஆற்றைல ேமம்ப த்த
வெர யா மற் ம்
ெபாலன்ன ைவ
பிரேதச
விவசாயிக க்கான
திட்ட
ெமான்ைற எம சுற்றாடல்,
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சு
ஆரம்பித் ள்ள .
இயற்ைகக்
கா கள்,
ஆ கள்,
வனசீவராசிகள் ேபான்றவற்றிற்கு தற்ேபா ள்ள அச்சு த்
தைலக் க த்திற்ெகாண்
மஹிந்த சிந்தைனயில் ஒ
அத்தியாயத்ைதேய சூழ க்காக ஒ க்கி ள்ள . சூழைலப்
றக்கணித்
அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வ
அர்த்தமற்ற
ெசயெலன ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அ க்க வ
த்தி
வ கிறார்.
சூழ க்கும்
அபிவி த்திக்கும்
ெந ங்கிய
ெதாடர் ண்ெடன்பைத இ
சுட் க்காட் கின்ற . அள க்
கதிகமான விவசாய இரசாயனப் ெபா ட்கள் மற் ம் பசைளப்
பிரேயாகம் என்பன உற்பத்திச் ெசலைவ அதிகாிப்ப
மட் மன்றி, எம சூழ க்கும் தீங்கு விைளவித் , பல் ன
உயிாினங்க க்கும் பங்கம் விைளவிக்கின்றன. அத்ேதா
மண்,
நிலத்தி ள்ள
நீர்,
காற்
ேபான்றவற்ைற ம்
மாசைடயச் ெசய்கின்றன. ேசதனப்பசைள லம் ேதாழைம
யான விவசாயச் ெசயற்பாட்ைட நி வ
ெமன்ப
உண்ைமயாகும். தாவரத்திற்குத் ேதைவயான
ண்ணிய
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ஊட்டச்சத்ைத
மண்
ேபணிப்
பா காக்க ம்
மண்
ஊட்டச்சத்ைத இழப்பைதத் த க்க ம் இ
உத கின்ற .
இதனால் விவசாயிகள் தங்கள
உற்பத்திச் ெசலைவக்
குைறக்க
ம். ேம ம், மண் மாசைடவைத ம் நிலத்தி
ள்ள நீர் மாசைடவைத ம் த க்க இ உத கின்ற .
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, உயிர்த்திணி
சக்தி
திட்டெமான்ைற நாம் ஆரம்பிக்க ள்ேளாம். இத்திட்டத்தில்
'திவிெநகும' திட்டத்தின் பயனாளிகள் பங்குபற்றலாம். சிறிய
அளவிலான விவசாயிகள கால்நைட வளர்ப்ைப அபிவி த்தி
ெசய் ேசதனப் பசைளப் பாவைனைய ேமம்ப த்த இவ்வர
ெசல த் திட்டம் ஊக்கமளிக்கின்ற . இதனால் அள க்கு
மீறிய இரசாயனப் பசைளப் பாவைன குைறக்கப்ப ம்.
இந்நடவ க்ைக நாட் ன் ேசதனப் பசைளப் பாவைன
யற்சிையப் ப ப்ப யாக அதிகாிக்கச்ெசய் , அதைன
ைமயாக ேமம்ப த்த உத ம். ேமதகு ஜனாதிபதியின் வர
ெசல த்திட்ட அறிக்ைக ேசதனப் பசைளப் பாவைனைய
ஊக்குவிப்ப டன், ேசதனப் பசைளையப் பாவித் விவசாயப்
ெபா ட்கைள
உற்பத்தி
ெசய் ம்
எம
அைமச்சின்
இலக்ைக ம் நிைறேவற் வதற்குப் ெபாி ம் உத ம்.
இ தியாக,
2014ஆம்
ஆண் ன்
வர
ெசல த்
திட்டமான , பல்வித சூழல் நலன்கைள உள்ளடக்கிய ரண
மான திட்டெமனக் கூறி, என உைரைய
க்கின்ேறன்.
நன்றி.

[අ.භා. 12.26]

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation
Industries)

ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් කෘෂි අපනයන ෙබෝග අතෙර්
තවමත් ෙත් සහ රබර් පළමුෙවනි හා ෙදවැනි ස්ථාන ලබා ෙගන
තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව ලංකාව තබා තිෙබන
විශ්වාසය අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් පැහැදිලිවම සඳහන් ෙවනවා. වාරි
කර්මාන්තය වාෙග්ම කෘෂි ෙබෝග අපනයනය පිළිබඳව කථා කරන
විටත් අපට සන්ෙතෝෂ විය හැකියි. ෙම් වසෙර් අපට ෙත්වලින්
ෙඩොලර් බිලියන 1.5කුත්, රබර්වලින් ෙඩොලර් බිලියන 1.2කුත් ලැබී
තිෙබනවා. විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ලංකාවට අත්පත්
කර ෙදන දැවැන්තම කර්මාන්ත හැටියට අපට ෙම් කර්මාන්ත
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් කෘෂි අපනයනවලින් බහුතරයක්ම සියයට 67ක්, 68ක්- ෙම් කර්මාන්ත ආශිතවයි පදනම් වී
තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැෙයනුත් වසරකට වරක්
ෙත්
අක්කරයකට රුපියල් 5,000ක සහනාධාරයක් ලබා දීමට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කළා. එහි පැහැදිලිවම පාංශු සංරක්ෂණය
සහ ජලය සංරක්ෂණය කිරීෙම් පරමාර්ථය තමයි තිෙබන්ෙන්.
එදා ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන් ෙත් දළු කිෙලෝවක්
රුපියල් 25ට තිෙයද්දියි. අදටත් ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ අප කරෙගන යනවා. ඊට අමතරව ෙත් ෙහක්ටර්යාර්
එකක් නැවත වගාවට රුපියල් 350,000කුත්, නව වගාවට රුපියල්
250,000කුත් ලබා ෙදනවා. රබර් වගාවටත් ඒ විධියටම සහනාධාර
ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා පසු ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වසෙර් ෙත්
කර්මාන්තෙය් සියයට 3ක වර්ධනයක් තිෙබනවා. අද රබර්
නිෂ්පාදනයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව් වැනි
අලුත් දිස්තික්කවලත් දැන් රබර් වගා කරනවා. අප අම්පාර
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දිස්තික්කෙය් ෙහක්ෙටයාර 10,000ක රබර් වගා කළා. ගරු
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආසනය වන හම්බන්ෙතොටත් රබර්
වගාව පටන් ගත් නිසා මිද්ෙදණිය වැනි පෙද්ශවල අද රබර්
නිෂ්පාදනෙය් දැවැන්ත වැඩිවීමක් තිෙබනවා.
ඊළඟට, අපි ෙත් නිෂ්පාදනය ගැන බලමු. 2012 දී ෙටොන්
272,000ක් වුණු ෙත් නිෂ්පාදනය ෙම් වසෙර් මුල් මාස දහය තුළ දී
ෙටොන් 279,000ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
රුපියල් 560ට තිබුණු ෙත් කිෙලෝ එක අද රුපියල් 612ක් දක්වා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 52ක වැඩිවීමක්.
එයට ෙහේතුව, "Quality Ceylon Tea" කියන තත්ත්වය අප
ආරක්ෂා කිරීමයි. දැනට ෙලෝකෙය් ෙත් නිෂ්පාදනය අතින් ෙදවැනි
තැන ඉන්ෙන් ෙකන්යාවයි. නමුත් ජාත න්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේදි
හැම දාම ෙකන්යාෙව් ෙත්වලට වඩා ෙඩොලර් එකක වැඩිවීමක්
අෙප් ෙත්වලට ලැෙබනවා. එයට ෙහේතුව අප "Quality Ceylon
Tea" කියන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරෙගන ඉදිරියට යෑමයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අමාත තුමාට අද ජාත න්තර
සම්බන්ධකම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. එතුමාෙග් ඒ
සම්බන්ධකම්
ඔස්ෙසේ
අප
පසු
ගිය
වසෙර්
ෙත්
අපනයනකරුවන්ෙග් රැස්වීමක් කැෙඳව්වා. අප ඒ විධියට වැඩ
කටයුතු කරපු නිසා එම ෙවළඳ ෙපොෙළේ ආධිපත ය අත් කර
ගත්තා. රබර් අපනයනකරුවන්ෙග් ජාත න්තර සමුළුවකුත් ෙම්
වසෙර් අප ලංකාෙව් පැවැත්වූවා. ෙම් විධියට ජාත න්තර ෙත්
නිෂ්පාදනකරුවන්ෙග් සහ රබර් නිෂ්පාදනකරුවන්ෙග් සමුළු
ෙදකම ලංකාෙව් පැවැත්වූවා. ඊළඟ වසර ෙදක සඳහා රබර්
අපනයනකරුවන්ෙග් සමුළුෙව් සභාපතිත්වය ලංකාවට ලැබී
තිෙබනවා.
අද වන විට අප ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 52ක වැඩිවීමක් ලබා
ගත්ෙත් "Quality Ceylon Tea" කියන තත්ත්වය රැක ගැනීම
නිසායි. ෙත් මණ්ඩලය රුපියල් 3.50ක ෙසස් බද්දක් රඳවාෙගන
තිෙබනවා. එම නිසා අපනයනය කරන අවස්ථාෙව්දී අප රුපියල්
බිලියන හතරකට ආසන්න මුදලක් නවත්වා ෙගන තිෙබනවා.
ෙමයින් ෙද්ශීය වශෙයන් හා ජාත න්තර වශෙයන් අලුත් ෙවෙළඳ
ෙපොළ ඉලක්ක කර ෙගන රටවල් 25ක දැවැන්ත පචාරණ වැඩ
මුළුවක්
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමතැනදී
විෙශේෂෙයන්ම Latin American countriesවල; බසීලය, චිලී රට,
ආර්ජන්ටිනාව, වාෙග්ම USA ෙමක්සිෙකෝවලටත් අලුතින් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම චීනය දැවැන්ත
ෙවෙළඳෙපොළක් විධියට හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. යුක්ෙර්නය,
රුසියාව වාෙග් රටවලටත් යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඔබතුමන්ලා දකින්න ඇති ඉස්සර අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් අය
ඇඳ ෙගන හිටිෙය් එක brand එකක T-shirt එකක් බව. අපි
රුපියල් මිලියන 600ක් දීලා කිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක අත්සන්
කළ ඒ ගිවිසුම - agreement එක - අනුව ෙත් පරිෙභෝජනය කරන
විෙද්ශ රටවල් ඉලක්ක කර ෙගන අද සමස්ත රට ෙවනුෙවන්
"Ceylon Tea" කියන නාමය ඒ තුළින් පචාරය කරන්න කටයුතු
කර ෙගන යනවා. ඊළඟ මාස තුන ඇතුළත සංචාරක ව ාපාරයත්
එක්ක එකතු ෙවලා ඒ රටවල් 25 ඉලක්ක කර ෙගන දැවැන්ත
පචාරණ වැඩ මුළුවක් කරනවා. ඒ තුළින් ෙම් කර්මාන්තයට
දැවැන්ත ශක්තියක් ලැෙබයි කියලා අපි හිතනවා. ගරු
සභාපතිතුමනි, ෙත් කර්මාන්තෙය් සියයට 70ක්ම ඉන්ෙන් කුඩා
ෙත් වතු හිමියන්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසර
අවසන් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ඉතිරි ඉඩම් අක්කර 27,000
අක්කර ෙදක බැගින් තරුණයන් අතර ෙබදා දීලා ෙම් ෙත්
නිෂ්පාදනය සඳහා තරුණයන්ෙග් ශක්තියත් එකතු කර ෙගන,
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්නට. ඒ වාෙග්ම ෙත් වතුවල ලයින්
කාමරවල ඉන්න අයට පර්චස් හත බැගින් ඉඩම් ෙබදා දීලා ඒ
අයට හිමිකම් ඔප්පුවක් ලබා ෙදන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
එතෙකොට ඒ අයට ඒ ෙගවල් අලුත්වැඩියා කර ගන්න, බැංකු

2745

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා]

ණයක් ලබා ගන්න හැකි ෙවනවා. ඒ විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
ගැනත් අපි කල්පනා කරලා, ඒ සඳහා අවශ පිඹුරුපත් සකස්
කරමින් තිෙබනවා.
පහත රට සහ මැද රට ෙත් වතුවල ෙත් දළු ෙනළීමට අවශ
මිනිස් සම්පත අඩු නිසා ෙත් දළු ෙනළන්න මැෂින් මිල දී ගැනීමට
අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල්
පාවිච්චි කරලා මැෂින් ෙගන්වන්නට දැනටමත් ෙටන්ඩර් කැඳවීම්
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙත් පර්ෙය්ෂණායතනය මඟින් කටයුතු
කර ෙගන යනවා. ඒවාට අවශ යන්ෙතෝපකරණ හඳුන්වා දීලා ඒ
තුළින් ෙත් කර්මාන්තයට අවශ ශක්තිය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කර ෙගන යනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්න ඕනෑ, අද ෙත් දළු කිෙලෝවකට වාර්තාගත මිලක් ලැෙබන
බව. රුපියල් 70ක් 75ක් වාෙග් මිලක් අමු ෙත් දළු කිෙලෝවකට
ලැබුණා. පසු ගිය මාසෙය් ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 82ක්
ලැබුණාය කිව්ෙවොත් සමහරවිට ඔබතුමා විශ්වාස කරන්ෙන්ත්
නැති තරම්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ජයෙව්වා! ජයෙව්වා!

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පතිපත්තිය නිසා අෙප් ගරු තලතා
අතුෙකෝරල මන්තීතුමියට දැන් ෙහොඳට සරු ෙවලා තිෙබනවා.
මුදල් තිෙබන නිසා දැන් එතුමිය සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාත්
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා නායකත්ව මණ්ඩලයට යන්ෙන්ත් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, ෙත් දළුවල මිල ෙහොඳ නිසා. ඒ ෙකෙසේ
ෙවතත් ගරු සභාපතිතුමනි, වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් 35ක් 40ක්
වාෙග් මිලක් තමයි ෙත් දළු කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කරන්න
යන්ෙන්. වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් 40යි, ෙත් දළු කිෙලෝවක්
නිෂ්පාදනය කරන්න යන්ෙන්. ෙමොකද, අපි ෙපොෙහොර ටික
සහනාධාරයක් වශෙයන් ෙදනවා. පාළු හිෙටව්වාම පැළයකට
රුපියල් 25 ගණෙන් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් පර්ෙය්ෂණායතනය
මඟින් අවශ - [බාධා කිරීමක්] නැවත වගාවට රුපියල් 3,50,000ක්
ෙදනවා. නව වගාවට රුපියල් 2,50,000ක් ෙදනවා. ෙම්වා තුළින්
ෙත් කර්මාන්තය දැවැන්ත ශක්තියක් අරෙගන ඉදිරියට යමින්
තිෙබනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙමතුමා ෙබොරු කියනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු සභාපතිතුමනි, "ෙබොරු" කියන වචනය ෙම් සභාෙව්
පාවිච්චි කරන්න බැහැ. "ෙබොරු" කියලා කියන්න බැහැ.

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට අමතරව පිට රට
යවන ෙත් පමාණය බැලුෙවොත් පසු ගිය වසෙර් අපි යැව්ෙව් ෙත්
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ෙමටික් ෙටොන් 2,61,000යි. ෙම් වසෙර් ෙමටික් ෙටොන් 2,63,000ක්
අපි යවනවා. ෙම්ක වාර්තාගත ෙදයක්. ෙමොකද, එදා සුදු මහත්වරු
දමලා යන ෙකොට ෙම් ෙත් කර්මාන්තය කඩා වැෙටයි කියලා
සමහරු විශ්වාස කළා. නමුත් ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තය ගැන
තිෙබන විශ්වාසය නිසා අද වන විට ඒ සඳහා දැවැන්ත පතිපත්ති
ඇති කර ෙගන, සහනාධාර ලබා ෙදමින් ෙත් කර්මාන්තය
පුදුමාකාර විධියට වාර්තාගත ෙලස මුදල් උපයනවා. ෙත්
කර්මාන්තෙයන් පමණක් අෙප් රෙට් පවුල් ලක්ෂ හතරකට වැඩිය
ජීවත් වනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය ෙත් කර්මාන්තයට අපි ෙදන ෙම්
ශක්තියත් එක්ක ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙත් කර්මාන්තශාලා නවීකරණයට වසරකට
රුපියල් ලක්ෂ 10ක සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අමාත තුමාෙග් දැක්මත් එක්ක,
ජාත න්තර සම්බන්ධකම් එක්ක ෙම් කටයුතු අපි තවත් ඉදිරියට
ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම දිරිය මාතාවක් විධියට අෙප්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඒ කටයුතු සඳහා පුදුම ශක්තියක්
ලබා ෙදනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරින්
පිළිබඳවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමිය අෙප්
වාහනයක්වත් repair කර ගන්න අපට මුදල් දුන්ෙන් නැතත්, හැම
අංශයකින්ම අෙප් රෙට් ෙද්වල් ඉතිරි කර ෙගන ඉතාම
අරපරිස්සෙමන්
කටයුතු
කරනවා.
අෙප්
අමාත තුමා,
ෙල්කම්තුමිය, නිලධාරින් ඇතුළු සියලුම ෙදනාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින්, කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා
නිහඬ වනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ස්තුතියි. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය.

[අ.භා. 12.37]

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී
අමාත ාංශ 12ක වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්
මටත් ඊට සම්බන්ධ වී කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා
සන්ෙතෝෂ වනවා.
ගරු සභාපතිතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම අද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශෙය්ත් ඒ
වාෙග්ම රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත ාංශෙය්ත්
වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පථමෙයන්ම ෙම්
කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න
කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩල සකසුරුවම් සමිතිෙය්
භාණ්ඩාගාරික මඟින් සිද්ධ වුණාය කියන වංචාවක් ගැන පසු ගිය
දවස්වල ජනමාධ
හරහා අපට දැන ගන්න ලැබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් හැම ෙකනකුෙග්ම අවධානය ෙයොමු වන
තැන, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීති හදන තැන ෙසේවකයින්ෙග් මුදල්
එකතු කරලා පිහිටු වන ලද ෙම් සමිතිෙය් භාණ්ඩාගාරික ෙමොන
බලතල යටෙත් ෙහෝ ඔහුට ලැබුණු යම් කිසි බලයක් හරහා ෙහෝ
ෙමෙහම මුදල් වංචාවක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා
බැලීම අප සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක් කියලා මා හිතනවා. අපට
දැන ගන්න ලැබුණු විධියට නම් රුපියල් ෙකෝටිඑකහමාරක ලක්ෂ 150ක- වංචාවක් සිදු වී තිෙබනවා. බැංකුවක තැන්පත්
කරලා තිෙබන මුදල් සමිතියක භාණ්ඩාගාරික ෙකෙනකුට එෙහම
ෙල්සිෙයන් ෙහොරකම් කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම දැන් ඔහු
විෙද්ශගත ෙවලා කියලාත් අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. ආ
ගිය අතක් නැහැ කියලාත් කියනවා. නැවත කියනවා, ඔහු රටින්
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පැනලා තිෙබන්ෙන් multiple-entry visa අරෙගන කියලා.
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කියනවා, ඔහු බල්ටි ගහලා කියලා. ඒවා මම
දන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වුණත් වැඩ
කරන අහිංසක ෙසේවකයින්ෙග් අයිතිවාසිකමක්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
වැටුප්වලින්-

සභාපතිතුමා

2748

සිටිනවා. ෙම් රෙට් ලක්ෂ 5ක් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සිටිනවා,
ගරු සභාපතිතුමනි. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ලක්ෂ 5කින් 2013
වසර තුළම එම සහනාධාරය ලබන කුඩා ෙත් වතු හිමියන්
පමාණය 19,757යි. නව වගාව දියුණු කිරීමට ෙදනු ලබන
150,000ක සහනාධාරය 250,000 දක්වා වැඩි කිරීමට කළ
ෙයෝජනාව පරිදි එය ලබන පතිලාභීන් පමාණය 2013 වසර තුළම
2312යි. එෙහම ෙන්ද, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි?

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ ගැන දැන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙගන යනවා.
ෙසේවකයින්ෙග්ත් වග කීමක් තිෙබනවා, එකම පුද්ගලෙයකු ෙම්
සමිතිෙය් භාණ්ඩාගාරික හැටියට වර්ෂ 9ක්ද, 10ක්ද තබා ෙගන
සිටීම ගැන. වාර්ෂිකව ෙම්වා ගැන ෙසොයා ෙනොබැලීම නිසායි
ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එතුමා දක්ෂෙයක් හැටියට දැක්කාද දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔය
සමිතිෙය් නිලධාරි මණ්ඩලෙය් තවත් නිලධාරි ඇති ෙන්. ගරු
සභාපතිතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබතුමා ෙම් ෙවනුෙවන්
හරියාකාරව යුතුකම් ඉෂ්ට කරයි කියලා අපි දන්නවා.
අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන්
පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබුණු එක ගැන මා සතුටු වනවා.
එතුමා අෙප් පරණ යාළුෙවක්. ඒ අය ෙකොෙහේ හිටියත් අපට
සන්ෙතෝෂයි. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙනොෙයකුත් සංඛ ා ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කරලා ෙබොෙහොම ලස්සනට කුඩා ෙත් වතු හිමියාට
ෙගවන රුපියල් 82 ගැන කථා කළා. ෙත්, සීනි, කිරි ඔක්ෙකෝම ඒ
පැත්ෙත් ඉන්න නිසා අපට ඒ ඔක්ෙකෝම දාලා කිරි එකක් හදලා
ෙබොන්න පුළුවන්ය කියලා ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා
කියනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා මහා ෙලොකුවට
කිව්වා, ෙමවර අය වැෙයන් පස සංරක්ෂණය කරන්න
අක්කරයකට වර්ෂයකට වරක් රුපියල් 5,000ක සහනාධාරයක්
ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා කියලා. පස සංරක්ෂණය
කරන්න රුපියල් 5,000ක් ලබා දීම ෙකෙසේ ෙවතත්, අඩි ෙදෙක්
ෙදෙක් කානුවක් අඩි 100ක් දුරට කපන්න ෙකොපමණ මුදලක්
යනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. ෙම්වා ෙබොරුවට,
නිකම් කථාවට ෙමොකක් ෙහෝ කියන්න ඕනෑ නිසා හැම දාම කියන
ෙද්වල්. වැවිලි කර්මාන්තය කියන එක අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට
වැදගත් වනවා; රටට වැදගත් වනවා. අෙප් රෙට් සමස්ත
ජනගහනය වන ලක්ෂ 202න්, ලක්ෂ 20ක් පමණයි යැෙපන්ෙන් ජීවත් වන්ෙන්- ෙත් කර්මාන්තෙයන්. රබර්, ෙපොල්, උක්
කර්මාන්තය පැත්තක තියමු. කාන්තාවකට ස්වයං රැකියාවක්
කරන්න රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා වාෙග් නිකම් ෙලොකුවට ෙම්
වාෙග් කර්මාන්තයක් ගැන කථා කරන්න එපා.

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Earl Gunasekara)

රුපියල් 350,000ක් ෙදනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රුපියල් 350,000 ගැන මා ඔබතුමාට කියන්නම්. පසු ගිය අය
වැෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සඳහා නැවත වගාව වැඩි දියුණු
කිරීමට ෙදනු ලබන සහනාධාරය ෙහක්ටයාරයකට රුපියල්
300,000 සිට 350,000 දක්වා වැඩි කිරීමට කළ ෙයෝජනාව පරිදි
දැනට එම සහනාධාරය ලබන කුඩා ෙත් වතු හිමියන් පමාණයක්

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඇමතිකම අත හරින්න.

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Earl Gunasekara)

නැවත වගා කරන්ෙන් සියයට 2යි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි මමයි ෙම් ගැන
ෙපෞද්ගලිකව කථා කරමු. ෙමොකද, අපට ෙබ්රා ගන්න ෙදයක්
නැහැ. අපි ෙදෙදනා ෙවනම කථා කරමු. සම්පූර්ණ කුඩා ෙත් වතු
හිමියන්ෙගන් -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය ෙපෝයට අරලියගහ
මන්දිරෙය් බණ ඇහුවා. අඩු ගණෙන් ෙබෞද්ධ පතිපත්ති තුළවත්
හිංසාව නැති කර ෙගන වැඩ කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මම මුස්ලිම් ජාතිකෙයක්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මුස්ලිම් ජාතිකෙයක් වුණත් එතුමාට අරලියගහ මන්දිරයට
එන්න කිව්වාම ගිහින් බණ වුණත් අහනවා. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.
ගරු සභාපතිතුමනි, කුඩා ෙත් වතුවල ෙත් දළු ෙනළීෙම්
ඵලදායීතාව පුළුල් කර ගැනීෙම් අරමුණින් නව යාන්තික
උපකරණ පචලිත කිරීම සඳහා ආධාර ලබා දීමට රුපියල් මිලියන
100ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 40ක පතිපාදන
තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට රුපියල් මිලියන 40ක
වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. ෙත් දළු ෙනළීෙම් ඵලදායීතාව
පුළුල් කර ගැනීම සඳහා දැනුවත් වීෙම් වැඩසටහන්වලට දරන ලද
වියදම් රුපියල් මිලියන 2.78යි. දළු ෙනළන්නන් පුහුණු කිරීම
සඳහා රුපියල් මිලියන 0.8යි. පුහුණු වැඩසටහනක් කියාත්මක
කරමින් පවතිනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය]

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙයෝජනාවක් කළා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති වැවිලි සමාගම් යටෙත් ඇති
පෙයෝජනයට ෙනොගත් අක්කර 25,000ක ඉඩම් ෙබදා දී ඇති අඩු
ආදායම් ලාභී ව වසායක තරුණයන් සංඛ ාව සහ එම ඉඩම්වල
වගාවන් දියුණු කර ගැනීම සඳහා 2013 අය වැෙයන් රුපියල්
මිලියන 100ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. හැබැයි, අද වනතුරු -ඒ
සම්බන්ධෙයන් දත්ත ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා, විස්තර එකතු
කළාය කියා මා දන්නවා- කිසිම ෙදයක් ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් -

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙම් වන විටත් දිසාපතිවරු හරහා මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කර
තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් 2014 මුල් භාගෙය්දී ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇමතිතුමනි, ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් අද කරනවා
වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. ෙමච්චර ෙවන් කළා; ෙමච්චර
ෙකෙරනවා කියලා කියනවා. 2013 ෙනොෙවයි, 2010ට විතර
ආපසු ගිෙයොත් කරන්න ඕනෑ තරම් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඔබතුමාට
දක්ෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිනවා. ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් දක්ෂ
සභාපතිතුමියක් සිටිනවා. ඒ සෑම ෙකනකු සමඟම ඔබතුමාට වැඩ
කර ෙගන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිෙබනවා. ඒක අප
දන්නවා.
කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ ගැන කථා කරනවා නම්, 1971 සිට
2011 දක්වා -පසු ගිය අවුරුදු 40 තුළ- වගා කරන බිම් පමාණෙය්
ෙපොඩි අඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මැදරටත්, උඩරටත්
වගා කරන බිම් පමාණය අඩු වුණා. 1971දී මැදරට ෙහක්ෙටයාර
242,185ක් වගා කරන විට 2011 දී වගා කර තිෙබන්ෙන්
ෙහක්ෙටයාර 221,969යි. 1971 දී උඩරට ෙහක්ෙටයාර 77,936ක්
වගා කරන විට 2011දී ඒ පමාණය ෙහක්ෙටයාර 41,138ක් දක්වා අෙප් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න- අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. 1971 දී මැදරට ෙහක්ෙටයාර 98,624ක වගාව 2011
වන විට ෙහක්ෙටයාර 71,018කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 1971 දී
පහත රට ෙහක්ෙටයාර 65,625ක්ව තිබුණු වගා කරන බිම්
පමාණය 2011 දී ෙහක්ෙටයාර 109,814ක් දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. 2013 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් රාජ මූල කළමනාකරණ
වාර්තාව අනුව 2013 පළමු මාස නවය තුළ සමස්ත ෙත්
නිෂ්පාදනය සියයට 65ක් ෙවලා තිෙබනවා. සමස්ත ෙත්
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 68ක් සඳහා කුඩා ෙත් වතු හිමියන් දායක
ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ලක්ෂ තුන, ලක්ෂ
තුනයිපනහ කරපු එකත්, ලක්ෂ එකයිපනහ, ලක්ෂ ෙදකයිපනහ
කරපු එකත් කියන ෙම් හැම එකක් දිහා බලන ෙකොට ෙපෙනනවා
අද කුඩා ෙත් වතු හිමියාට අවශ සැලකිල්ල ලැබිලා නැති බව. ෙම්
වන ෙකොට ඒ අයට ෙගවන්න ඕනෑ මුදල් රුපියල් මිලියන 60කට
වැඩි පමාණයක් ෙගවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, මැද රට සහ පහත රට
ෙහක්ෙටයාර එකක ෙත් වගා කරලා ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුළ ඒ
වගාව නඩත්තු කරන්න සාමාන ෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 17ක්, ලක්ෂ
18ක් පමණ යනවා. හැබැයි ෙම් ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල්
පමාණය -රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාර- ෙගන බලන ෙකොට එය
සාමාන ෙයන් සියයට 17ක්, 18ක් වාෙග් ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොෙහොර ගැන අප කතා කරන්න වැඩක්ම
නැහැ. ෙම් ෙවලාව වන ෙකොටත් දැවැන්ත ෙපොෙහොර හිඟයක්
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තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමිෙයෝ අපහසුතාවට පත් ෙවලා
ඉන්නවා. දවස් ගණන් ෙපෝලිෙම් ඉඳලාත් අවශ ෙපොෙහොර ටික
අද ෙත් වගාවට හරියාකාරව ලබා ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ට පමිතිෙයන් යුතු ෙත් පැළයක් අඩු මිලකට
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ෙත් පැළයක් රුපියල් 20යි, 22යි.
අක්කරයක් තිෙබන කුඩා ෙත්වතු හිමියන් ගැන කථා කෙළොත්, ඒ
අය පැළ 5,000ක් සිටුවනවා නම් ඒ අයට අඩුම තරමින් රුපියල්
ලක්ෂයක්වත් ඕනෑ. ෙමයත් කුඩා ෙත්වතු හිමියන් මුහුණ ෙදන
බරපතළ පශ්නයක්. 1975, 1976, 1977 වාෙග් කාලවල පටන්
ගත්තු කුඩා ෙත් වතු කර්මාන්තයට අදාළ සියලු ඉඩම්වල
තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 30ට වඩා පැරැණි වගාවන්. ඒ ෙත් ඉඩම්වල
තිෙබන පරණ ෙත් ගස් ගලවලා නැවත වගා කළාට පසු අවුරුදු
ෙදක ගත කරන්න ඒ අයට ෙවනත් ජීවෙනෝපායක් නැහැ. අෙප්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා රුපියල් 82ක් අමු දළු කිෙලෝවකට
හම්බ ෙවනවා කියලා. නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔෙහොම
ෙනොෙවයි ෙකොෙහොම කිව්වත්, රුපියල් 82ක් අමු දළු කිෙලෝ
එකකට ලැෙබන ෙකොට රුපියල් 57ක්, 58ක් ෙගවන්න ඕනෑ
නිෂ්පාදන පිරිවැය හැටියට. එෙහම නැහැ කියලා ෙකොෙහත්ම
කියන්න බැහැ.

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Earl Gunasekara)

නැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා නම්, "නැහැ" කියාවි. මම සත්ෙතෝෂ ෙවනවා
සංචාරක ව ාපාරෙය් ඉඳලා හරි ෙත් කර්මාන්තය ෙකෙරහි දක්වන
උනන්දුව ගැන. නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් පාෙයෝගිකව එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොමැති එකයි. අපි
පාෙයෝගිකව ඒ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන අය. ෙමොකද, අපි ජීවත්
වන්ෙන් ෙත් දල්ල නිසායි. ඒ නිසා අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න
පුළුවන්. ඔය කියන රුපියල් 82 හම්බ ෙවන්ෙන් ෙබොෙහොම
කලාතුරකින් තැනක තමයි. 2013 වසෙර් කිෙලෝවකට රුපියල්
70ක්, 75ක්, 77ක් ෙගව්වා. ඒ ෙගවන ෙකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය
හැටියට රුපියල් 60ක් විතර දරන්න සිද්ධ වුණා. කුඩා ෙත් වතු
හිමියන්ෙග් ෙම් ගැටලු හැම එකක් සම්බන්ධෙයන්ම
මම
ඔබතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මම
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ඒ අයට අවශ
ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙදන්න කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අය පටන් ගත්තු නැවත වගාවන්
ෙවනුෙවන් ෙගවන්න තිෙබන රුපියල් මිලියන 60ක මුදල්
පමාණය භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදන්ෙන් නැති ගැටලුවක් තිෙබන
විත්තිය අපි දන්නවා. මම ඒ ගැන දිගින් දිගට කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්
භාණ්ඩාගාරය -ෙම් ආණ්ඩුව- ෙත් වගාව තුළින් ෙසස් බද්ද යටෙත්
ආදායම් ලබන ෙකොට ෙත් වගාව දියුණු කිරීම ෙකෙරහි මීට වඩා
පමුඛත්වයක් ෙදන්න ඕනෑ. සියවස් ගණනාවක් තිස්ෙසේ අප බුක්ති
විඳින, ෙම් රටට ආදායම් ෙගෙනන වැවිලි කර්මාන්තයට -ෙත්,
රබර් වැනි වගාවන්ට- මීට වඩා පමුඛත්වයක් දීලා කටයුතු කරන්න
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් වතු සමාගම් ගැනත්
වචනයක් කියන්න ඕනෑ. වතු සමාගම්වල ෙහක්ෙටයාර් 89,640ක
තත්ත්වය ගැන අද කථා කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ වතු සමාගම්
පුද්ගලික ෙකොම්පැනියි. ඒවා ඔක්ෙකෝම ජනසතු කෙළේ ඒවාෙයන්
වැඩි පතිලාභයක් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියලායි. එදා
රාජ වැවිලි සංස්ථාව සහ ජනවසම හැදුවා. ඒවා මහා ෙලොකු සුදු
අලින් බවට පත් වුණා. පුදුම විධියට පාඩු ලබන, රජයට බරක් වූ
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තත්ත්වයකට ඒ ආයතන පත් වූ නිසා 1992 දී තීරණයක් අරෙගන
ඒවා වතු සමාගම්වලට ලබා දුන්නා. හැබැයි වතු සමාගම් කරෙගන
යන අයට අද පාෙයෝගිකව මුහුණ ෙදන්න සිදු වන විශාල ගැටලු
තිෙබනවා.
අද පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනය හරහා දැවැන්ත ෙලස අනවසර
ඉඩම් ඇල්ලීම සිදු ෙකෙරනවා. දැන් අෙප් පෙද්ශය ගත්ෙතොත්
මැණික් ඉල්ලම් ෙහොයා ෙගන කැණීම් කිරීම සිදු ෙකෙරනවා. ෙම්
හැම එකක්ම අද ෙම් වතු සමාගම්වලට පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා. නීති විෙරෝධී විධියට බලහත්කාරෙයන්, බලපෑම්
කරමිනුයි ෙම්වා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් වතු සමාගම්
ගැනත් මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියා මා විශ්වාස
කරනවා. ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න මට ෙවලාව
නැහැ. තව ටිකකින් ගරු සභාපතිතුමා කියාවි ෙවලාව ඉවරයි
කියලා.
අලුතින් ෙත් කම්හල්වලට අවසර ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත්
අද දවෙසේ කථා ෙකරුණා. අපි ෙම් කාරණය හැම දාම කියනවා. අද
ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට අවශ අමු දළු පමාණය ෙම් රෙට්
නිපදෙවන්ෙන් නැහැ. ෙත් කර්මාන්තශාලා හැම තැනකම ෙගොඩ
නැෙඟනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට කිහිප වතාවක්
කිව්වා, නැවත නැවතත් ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට බලපත නිකුත්
කරන්න එපා කියලා. ෙමොකද, අධි තරගකාරිත්වය නිසා
කර්මාන්තශාලා කඩා වැෙටනවා. ඒ කඩා වැටීම තුළින් ෙලොකු
ණය පමාණයක් බැංකුවලට ෙගවන්න ඉතිරි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
එක් පෙද්ශයකම ජීවෙනෝපාය නැති ෙවලා යනවා. ෙමවැනි
තත්ත්වයක් තිෙබන අවස්ථාවක ඊෙය් ෙපෙර්දාත් ඔබතුමා අලුතින්
කම්හල් 05ක් ඉදි කරන්න අවසර දීලා තිෙබනවා. එකක්,
කලවාෙන් ෙදොළබඩකන්ද පෙද්ශෙය් ඉදි කරන්න යන ෙත්
කර්මාන්තශාලාව. කලවාෙන් ෙත් කර්මාන්තශාලා 06ක් ෙම් වන
ෙකොට වැහිලා තිෙබනවා. ඊළඟට බදුල්ල, කනුපැලැල්ල ෙත්
කම්හල. මා ගාව තිෙබනවා නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙත්
ෙකොමසාරිස්තුමාට ලියාපු ලියුමක්. එතුමා කියා තිෙබනවා
රත්නපුර දිස්තික්කෙයන්, මහනුවරින්, එෙහන් ෙමෙහන් ඇවිල්ලා
බදුල්ෙල් දළු ටික එකතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. ෙමොකද,
බදුල්ෙල් තිෙබන ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට ෙම් තුළින් ෙලොකු
බලපෑමක් ෙවනවා. එෙහන් ෙමෙහන් ඇවිල්ලා දළු ටික එකතු
කරෙගන ගියාම බදුල්ෙල් ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට දළු නැහැ
කියලා කියනවා. ඉතින් එෙහම තිබියදීත් බදුල්ල කනුපැලැල්ල
ෙත් කම්හල ඉදි කරන්න අවසර දීලා තිෙබනවා. ඊළඟට
ෙදල්මැල්ල සමූපකාර සමිතිය, බුලත්සිංහල. ඒකට නම් අවසර
ෙදන්න ඇත්ෙත් ඇයි කියලා අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාත්
ඉතින් දිස්තික්කයට ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න එපායැ? දැන්මම
කට්ටිය එකතු කරලා ෙමොනවා ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න ඕනෑ
ෙන්. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් දාලා, ෙකොටස් දීලා ෙත්
කර්මාන්තශාලාව පටන් ගන්න ඔබතුමා අදහස් කරනවා ඇති කියා
මා හිතනවා. අපි ඒකට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ලැබිලා
තිෙබන ෙදයින් ෙමොනවා ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න එපා යැ?
මානව හිමිකම් කටයුතු එෙහ ෙගන යන්නත් බැහැෙන්. එෙහම
ෙන්ද ගරු ඇමතිතුමනි?
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි කඹුරුපිටිය නාරංගල ෙත්
කම්හල. ඊළඟට කළුෙබෝවිටියන මතුගම, බදුරලිය සීටීසී කම්හලක්
සඳහා ඔබතුමා අමාත ාංශෙයන් අවසර දී තිෙබනවා. ඔබතුමා
දන්නවා ඇති කළුෙබෝවිටියන ෙත් කර්මාන්තශාලාව අධික පාඩු
මැද දුවන බව.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මා හිතන හැටියට ඔබතුමියට වැරදි ෙතොරතුරු ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්. කළුෙබෝවිටියන ෙත් සමාගෙම් ලාභය පමණක්
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රුපියල් මිලියන 150යි. ඔබතුමියට ඔය වැරදි ෙතොරතුරක් දීලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මා කැමැතියි ඔබතුමාෙග් වාර්තාවල ඒක සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා නම්. එහි පිටපතක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම්-

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඒක සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ලාභය විතරක් රුපියල් මිලියන
150යි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අපි කියමුෙකෝ පාඩු නැහැ, ලාභයි කියලා. ඒ කියන්ෙන්,
ඔබතුමා පිළිගන්නවා තවත් ෙත් කර්මාන්තශාලාවක් පටන් ගන්න
අවසර දීලා තිෙබනවා කියා.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු මන්තීතුමියනි, මම දැනට අවුරුදු තුනහමාරක් වැවිලි
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ෙම් කාලය
තුළදී ෙත් කර්මාන්තශාලා 05කට පමණයි licence නිකුත් කර
තිෙබන්ෙන්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇයි, මම ගිය අවුරුද්ෙද් කියාපුවා?

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

සමස්තයක් හැටියට 05යි. අමාත ාංශෙයන් ෙනොෙවයි, ඔය
licence නිකුත් කරන්ෙන්. ෙත් මණ්ඩලෙයනුයි නිකුත් කරන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම private tea factory ownersලාෙග් representativeලා
ෙදෙදනකු එක්ක තමයි ඔය තීරණ ගන්ෙන්. මා සම්පූර්ණෙයන්ම
එකඟ ෙවනවා, ඔබතුමිය ගිය අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ තර්කයට.
ෙත් දළු පමාණය බලලා තමයි licence ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි
කලින් ඕක ෙකරුෙණ් නැහැ. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙකරුෙණ්
නැහැ. දැන් අපි ෙත් දළු පමාණය බලලයි licence ෙදන්ෙන්. ඒ
නිසා අවුරුදු තුනහමාරක කාලයක් තුළදී licence 05යි අපි දීලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගිය අවුරුද්ෙද්
කිව්වා කිෙලෝ මීටර් 10ක් ඇතුළත ෙත් කර්මාන්තශාලාවක්
තිෙබනවා නම් licence ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. දැන් ෙම්
අවුරුද්ද වන ෙකොට ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැහැ, නැහැ. මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

නිෙයෝජ

කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

මුලාසනාරූඪ විය.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

කිව්වා, කිව්වා. ඔබතුමා කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමා අසත
කියන්න එපා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න
එපා. අපි ඔබතුමාට හරි කැමැතියි. අපි ෙබොෙහොම පිය-

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.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමියනි, කියන්න තිෙබන ඔක්ෙකෝම
විනාඩියකින් විතර කියා ගන්න පුළුවන්ද?

තව

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අෙන්! ඒක තමයි. ෙවනම හම්බ ෙවලා කියන්න ඕනෑ, ගරු
සභාපතිතුමනි. ෙම් විධියට හරි යන්ෙන් නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද්
කියාපු එක ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවනස් කරනවා.

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

ඒ හැටිෙන්, ආණ්ඩුෙව්. චින්තනෙය් හැටි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

[අ.භා. 12.57]

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

அரச

வளங்கள்,

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, රාජ සම්පත් හා ව වසාය
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන්නට
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
2010 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත ාංශය ස්ථාපිත කරලා,
යම් කාලයක් ෙම් රට තුළ ශක්තිමත්ව තිබී, පසු කාලීනව
පසුබෑමකට ලක් වුණු ආයතන රාශියක් ෙම් අමාත ාංශය ෙවත
ෙයොමු කරලා ඒ ආයතන ශක්තිමත් කිරීෙම් කාර්ය භාරය තමයි
ෙම් අමාත ාංශයට භාර දී තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙකොෙහොම වුණත් අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ඔබතුමන්ලා
ෙදෙදනාම අෙප් නිෂ්පාදන වීම ගැන.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු මන්තීතුමියනි, මම නම් ෙම් පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්දවලින් මිසක් යුඑන්පී ඡන්දවලින්
ෙනොෙවයි කියා මම කියනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙහොඳයි. සන්ෙතෝෂයි. අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා. හැබැයි, ගිය
අවුරුද්ෙද් කිව්ව එක ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවනස් කළා වාෙග් අපි
ඔබතුමාට සංඛ ා දත්ත අනුව -[බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කිව්වා, අච්චර දුන්නාය, ෙමච්චර දුන්නාය කියා.
හැබැයි, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ලක්ෂ පහක් ඉන්නවා. කුඩා ෙත්
වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. රුපියල් 72යි, අච්චරයි,
ෙම්චචරයි කියා ඔය නිකම් කෘතිම ෙවළඳ මිලක් ගැන ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කථා කරන්න එපා. ෙපෞද්ගලිකව අපට ෙම් ගැන ෙහොඳ
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු ඇමතිතුමනි, මම
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]අපි කියන එකට
අමතරව ළඟ ඉන්න නිෙයෝජ ඇමතිතුමාවත් ෙකොනිත්තනවා
ගරු සභාපතිතුමනි. මම ආෙව් ශී ලංකා ඡන්දවලින්ලු. එතුමා
ආෙව් යූඑන්පී ඡන්දවලින්ලු.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා. ඊට පථමෙයන් ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

ෙම් ආයතන කඩා වැටීමට ෙහේතු හැටියට අපි දකින්ෙන් විවෘත
ආර්ථිකය, කළමනාකරණ පශ්න හා තස්තවාදයයි. ෙම් ආයතන
ඉක්මනින් ශක්තිමත් කළ හැකි ආයතන හැටියටත්, සමතුලිත
ලක්ෂ යකට ෙගන ආ හැකි ආයතන හැටියටත්, අවසානෙය්
කටයුතු කළ යුතු ආයතන හැටියටත් හඳුනාෙගන අපි ෙම්
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. මා නිෙයෝජනය
කරන අමාත ාංශෙය් පධානම ශක්තිමත් ආයතනය හැටියට
තිෙබන ඛනිජ වැලි ආයතනය පසු ගිය වර්ෂය තුළ රුපියල්
මිලියන 2,000ක ලාභයක් භාණ්ඩාගාරය ෙවත ලබා දීමට කටයුතු
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වර්ෂය තුළදී පැවති මිල ගණන්
අනුපාතය අනුව, මිල ගණන් උස් පහත් වීම අනුව නිෂ්පාදන
අවශ පමාණයට පමණක් විකුණුම් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරලා, ෙම් වනෙකොට ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, nonmagnetic heavy-mineral concentrates ගබඩාගතව ෙටොන්
ලක්ෂයක් පමණ තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශයට
ඛනිජ වැලි ආයතනය භාර ගනිද්දී තස්තවාදය නිසා ෙබොෙහොම
විනාශයට පත් ෙවලායි තිබුෙණ්. නමුත් අද ඒ යන්තාගාරෙය්
යන්ත අලුත්වැඩියා කරලා, ෙසේවකයන්ට අවශ නිවාස පහසුකම්
ලබා දීලා, විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කරලා, අද අපි පුල්මුෙඩන්
ඔබ්බට තවත් යන්තාගාරයක් ආරම්භ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා.
අෙප් අමාත ාංශයට අයත් තවත් ආයතනයක් වන ලංකා
ෙෆොස්ෙෆේට් ආයතනයත් ෙම් වනෙකොට ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර
නිෂ්පාදනය සඳහා දායක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනයට අපි
මිල දී ගත් යන්තයක් සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලය තුළදී
ෙබොෙහොම හඬක් තිබුණා. ඒ මිල දී ගත් යන්තය අද වනෙකොට
ශක්තිමත්ව පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා අෙප් අලුත් සභාපතිතුමා
කටයුතු කර තිෙබනවා.
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ඒ වාෙග්ම හිටපු සභාපතිවරයාත් ෙටන්ඩර් පරිපාටිය
අනුගමනය කරමින් ඒ මිල දී ගැනීම් හරියාකාරව කර තිෙබනවාය
කියන එක මා නැවත වතාවක් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
ෙමම ආයතනයත් ෙම් වර්ෂය තුළ මිලියන විසිපහක ලාභාංශ
භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙසේම ෙපොල්
වගාව සඳහා අවශ ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
ෙපොල් තිෙකෝණය තුළ ෙම් වන විට ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රට තුළ TSP ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීමට අපට
අවසර ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රටට ෙගන්වන TSP
ෙපොෙහොරවලින් සියයට 50ක් එන වර්ෂෙය්දී ෙම් රට තුළම
නිෂ්පාදනය කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ගරු
සභාෙව් ආසනික් සම්බන්ධව කථා වුණා; බර ෙලෝහ සම්බන්ධව
කථා වුණා. අෙප් රෙට් තිෙබන ෙපොස්ෙප්ට්වල ආසනික් අඩංගු
නැහැ. ඒ වාෙග්ම කැඩ්මියම් තිෙබන්ෙන් දශම ගණනයි. TSP
ෙපොෙහොර
ෙම් රටට වර්ෂයකට ෙමටික් ෙටොන් 85,000ක්
ෙගන්වනවා. එම නිසා ෙම් ෙපොස්ෙප්ට් හරියාකාරව පෙයෝජනයට
අර ෙගන ෙම් රටට ෙගන්වන TSP ෙපොෙහොරවලින් අඩක් එන
වර්ෂෙය්දී ෙම් රට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලය තුළ ෙම්
රටට අවශ ෙපොෙහොර පමාණය ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව ෙබොෙහොම අභිමානෙයන් මා පකාශ කර
සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පරන්තන්
ෙකමිකල්ස්
ආයතනය ෙම් රෙට් ක්ෙලෝරීන් නිෂ්පාදනය,
ෙකෝස්ටික් ෙසෝඩා නිෂ්පාදනය, හයිඩජන් නිෂ්පාදනය කළ
ආයතනයක්. නමුත් ෙම් වන විට ෙම් ආයතනය තස්තවාදී
ෙහේතූන් මත කඩා වැටිලා විනාශ වී තිෙබන ආයතනයක්. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමාෙග්
දැඩි ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. ෙමය යාපනය පෙද්ශෙය් තිෙබන
ආයතනයක්. එන වර්ෂෙය්දී ලුණු ෙල්වාය ආරම්භ කරනවාත්
සමඟම ෙම් ආයතනයත් ආරම්භ කිරීමට ෙම් වන විට සැලසුම්
සකස් කර තිෙබනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කන්කසන්තුෙර්
සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලාව ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙම් වන විට
අෙයෝජකයන් සමඟ අප සාකච්ඡා කරමින් යනවා. එන වර්ෂෙය්දී
අදියර තුනකින් සමන්විතව කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කර, ෙම්
රෙට් සිෙමන්ති පාරිෙභෝගිකයා ෙවනුෙවන් මිල පාලනය කර,
ෙපෞද්ගලික ඒකාධිකාරය බිඳීමට ෙම් වනවිටත් කටයුතු කරනවා;
ඉදිරිෙය්දීත් කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙමම අමාත ාංශයට අයත් තවත් ආයතන රාශියක් තිෙබනවා.
BCC ආයතනය ෙම් රෙට් සබන් නිෂ්පාදනය, ෙතල් නිෂ්පාදනය
කරන ආයතනයක් හැටියට ෙම් වර්ෂෙය්දී මිලියන ෙදකක් වාෙග්
සුළු ලාභයක් භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීමට සකස් කර ගන්නට
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.
ලංකා පිඟන් සංස්ථාව කිව්වාම අද තිෙබන්ෙන් පිඟන්
කර්මාන්තය නැතිව උළු සහ ගෙඩොල් නිෂ්පාදනය පමණයි.
ඉතිහාසෙය්දී යම් යම් කාල වකවානුවලදී පිඟන් කර්මාන්තය
පුද්ගලික අංශයට දී තිෙබනවා. නමුත් රුපියල් මිලියන 47ක්
භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීමට කටයුතු කරන්න අද තිෙබන උළු සහ
ගෙඩොල් කර්මාන්තය තුළිනුත් අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමම අමාත ාංශය පිහිටුවා එතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාර්ය භාරය අද අපට ඉටු කරන්නට
පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා. මා එක පැත්තකින් ආඩම්බර ෙවනවා.
ෙමොකද, අප ෙම් අමාත ාංශය භාර ගනිද්දී මාස්පතාම
භාණ්ඩාරෙයන් යැෙපන අමාත ාංශයක් හැටියටයි තිබුෙණ්.
භාණ්ඩාගාරෙයන් සැම දා යැෙපන්ෙන් නැතිව, නමුත් අවශ
වුණාම භාණ්ඩාගාරෙයන් උදව්වක් ඉල්ලන ආයතනයක් බවට අද
ෙම් ආයතනය පත් කර ගැනීමට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඉදිරිෙය්දී අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණ
ඉලක්ක සපුරාලන ගමනක් යෑමට ලෑස්ති ෙවලා සිටිනවාය කියන
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන සළුසල ආයතනය ෙම් වන විට පතිව හගතකරණය
කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතින අතර, ෙසේවකයන් ෙවත
ස්ෙව්ච්ඡා වන්දි
ලබා ෙදමින් වගකීම් නිරවුල් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී අත් යන්ත පදනම් කර ෙගන
නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා වාෙග්ම නව
ව ාපාර සැලැස්මක් අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා අප සැලසුම්
සකස් කර තිෙබනවා.

අෙප් ෙම් අමාත ාංශය සතුව තිෙබනවා, වැවිලි අංශයත්.
වැවිලි අංශය ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මට ඉඩ ෙදන්න. ෙම්
වැවිලි අංශය අපි භාර ගනිද්දී අර්බුද රාශියක් තිබුණා. දැනුත් අර්බුද
රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් EPF, ETF,
gratuity සඳහා රුපියල් මිලියන 1,900ක් අපි ෙගවන්න
තිෙබනවා. අපි ෙම් වන විට ඒ සඳහා අවශ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවල
ඇති ෙහළිය යුතු ගස්, ඒ වාෙග්ම වතුවල ඇති දැව සඳහා වවන
ලද ගස් ඉවත් කර, ඒවා විකුණා ලබා ගන්නා මුදලින්
ෙසේවකයන්ෙග් ඒ පශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාලච්ෙච්න කඩදාසි
කම්හල ෙම් වන විට අප ආරම්භ කර තිෙබනවා. වාලච්ෙච්න
කඩදාසි කම්හල භාර ගනිද්දී ෙටොන් 35ක නිෂ්පාදනයක් තිබුෙණ්.
නමුත් ෙම් වන විට අපට ෙටොන් 350 සිට ෙටොන් 400 දක්වා ෙම්
ආයතනෙය් නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ෙගන එන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙටොන් 1000 දක්වා නිෂ්පාදනය වැඩි කර
ගනිමින් ෙමම ආයතනය ඉස්සරහට ෙගන යන්නට
බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ෙම් අමාත ාංශය තුළ තිෙබන ආයතන ශක්තිමත් කරමින්
ඉදිරියට ෙගන යෑමට ෙම් අමාත ාංශය තුළ තිෙබන ආයතන
ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යෑමට ලබා දුන් සහෙයෝග
ෙවනුෙවන්, මෙග් අමාත ාංශෙය් ගරු ෙල්කම්තුමාට, අතිෙර්ක
ෙල්කම්තුමන්ලාට, සභාපතිවරුන් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩලවල
නිලධාරින්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලවල නිලධාරින්ට, මාෙග්
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට, ෙම් ආයතනවල ෙසේවය කරන
සියලුම ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි
කම්හල ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙම් වන විට නව
ආෙයෝජකයකු සමඟ ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල ආරම්භ කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට අතපසු වුණු, වැරදුණු ස්ථානයක්
හැටියට ෙමය හඳුනාෙගන ඒ වරද එන වර්ෂෙය්දී නිවැරදි
කිරීමට කටයුතු කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කිරීම මෙග් වග කීමක් හා යුතුකමක් ෙවලා තිෙබනවා.

මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කිරීම මෙග් වග කීමක්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මා හට, අපෙග් අමාත ාංශයට භාර දීලා තිෙබන
කාර්ය භාරය අපට පුළුවන් ශක්ති පමාණෙයන්, හරියාකාරව ඉටු
කරමින් ෙම් රෙට් පෙයෝජනය සඳහා අපෙග් ෙසේවය ලබා දීමට
කටයුතු කරනවාය කියන පතිඥාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලබා ෙදමින්
ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා.
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ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය
පජා සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான் - கால்நைட வளர்ப் ,
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Arumugan Thondaman - Minister of Livestock
and Rural Community Development)

ெகளரவ
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கேள,
த ல்
சபாிமைலக்கு யாத்திைர ெசல் கின்ற சாமிமா க்கு என
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
எனக்கு
ஒ க்கப்பட் ள்ள இந்தப் பத்
நிமிடங்க க்குள் என
அைமச்சுத் ெதாடர்பாகப் ேபசுவ
மிகுந்த சிரமெமன்ப
உங்க க்குத் ெதாி ம். மாண் மிகு உ ப்பினர் அகிலவிராஜ்
காாியவசம் அவர்கள் இரண்
விடயங்கள் ெதாடர்பாகக்
ேகள்வி எ ப்பியி ந்தார். எனேவ, நான் அவ்விடயங்க க்குப்
பதிலளித்த பின்னர், ேநரம் ேபாதாதி ப்பின் என உைரைய
table பண்ண எண் கின்ேறன்.

I am thankful to His Excellency the President for
giving me the responsibility to steer a sector, which
ensures food security in our country through livestock
production and to uplift the living standard of a
community which has brought much-needed foreign
exchange to support our economy through their labour in
the plantations.
I wish to place on record my appreciation of the
efforts of my Secretary, staff of my Ministry, Chairmen
and the Directors of the Boards of MILCO, NLDB.
LANLIB, STMF, PHDT and the Mahaweli Livestock
Enterprise, the Director-General of the Department of
Animal Production and Health and all officials in these
institutions for their commitment for the development of
the country.
Sir, there were two issues raised by the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam which I would like to answer. One is
about the high cost incurred on the import of milk
powder. For the first time, the import of milk powder has
come down by 5,000 metric tons in 2012 and by 28,000
metric tons in 2013. The other issue is with regard to the
import of pregnant cows. The cost incurred for the
import of three Friesian and Jersey cows was Rs. 295,000.
They were free of contagious diseases. However, they
were quarantined for a period of two months during
which a team of veterinarians were in attendance to check
the progress of their health.
Due to lack of time, I would like to table* the rest of
my speech.
*සභාෙම්සය මත තබන කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:
Rest of speech tabled:

"Growth in the overall economy of the country as the average Sri
Lankan witness at present has a significant impact on livestock
sector, particularly through the increased demand for food products
of animal origin. At the same time, the consumers today are
increasingly becoming conscious of the quality of the food and
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safety issues and this prompts the use of sophisticated methods at
the farm as well at processing, down the entire chain. The consumer
-led forces, therefore, have created the necessary incentives for
rapid intensification and industrialization of animal production
thereby creating increased opportunities for gainful employment,
both directly from livestock production and through engagement in
livestock-related industries.
The bulk of the activities of primary production of livestock
produce, the processing of such produce and the marketing of
livestock products together with the related input supply networks
are all in the hands of the private sector. This also includes a large
group of small and marginal farmers. If this intensification of
animal husbandry activities is to be sustained and also expanded
over the time, it will need mechanisms for effective coordination
and collaboration among the different stakeholders facilitated by
appropriate policies. My Ministry as well as the agencies under my
Ministry have therefore made positive efforts to create an enabling
environment for the livestock industry stakeholders to contribute
their best.I wish to place on record some of the initiatives made in
this regard by my Ministry during the year 2013.
The vulnerability of our food security situation to external factors
was clearly evident in the recent fiasco of certain imported milk
powder being labelled as contaminated with Dicyandiamide or
DCD. We were also worried about the story of Botulism causing
bacteria in some batches of imported milk powders. These incidents
reiterate the importance of a higher level of self-reliance in our food
needs and the risks of greater reliance on external sources for our
food needs.
My Ministry has been actively promoting domestic milk production
through direct intervention by the National Livestock Development
Board and also indirectly by facilitation of dairying and promoting
liquid milk consumption. As I mentioned earlier, the intensification
of livestock production is a prerequisite for optimizing on our
limited natural resources and in meeting the modern day needs of
the consumers. Unlike in the case of the poultry sector where the
private sector was very quick in introducing new technologies and
innovations in intensification of activities to meet the market needs,
the same transformations were not visible in the dairy sector. The
Government saw this gap in technology acquisition in the dairy
sector and we intervened therefore by importing 2,000 dairy cows
to serve as a nucleus herd at the NLDB. We wanted their progeny
distributed among the small farmers to improve their dairy herds
and set the path for intensification of the smallholder dairy
sector.Together with these cattle importations we have also built
state-of-the-art cattle housing systems, milking parlours and cattle
management operations and thereby established new benchmarks in
the dairy sector in Sri Lanka. These developments are needed to
enhance cow comfort and animal welfare and provide a natural
environment for optimum dairy production. We were able to
demonstrate that milk production levels achieved by the dairying
countries in the West too can be achieved by the tropical countries
such as ours. The infrastructure developed at Bopaththalawa Farm
of the NLDB for imported cattle has, therefore, become a
benchmark for medium scale commercial dairies in Sri Lanka. We
believe that there will be several private entrepreneurs emulating
the new technologies we have introduced at Bopaththalawa Farm
and thereby cause a ripple effect of technology transfer in the dairy
sector. We are now making arrangements to continue this effort by
developing the infrastructure at Ridiyagama Farm of the NLDB
and increase the stock with another 2500 imported cows during the
year 2014.
Together with the augmentation of milk production, we have also
commenced modernization of the state-owned milk processing
infrastructure where 50-year-old plant and machinery of MILCO
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will be replaced with modern, efficient and environment-friendly
dairy plants. MILCO was the successor to the then National Milk
Board and was established during the period of the Late Hon.
Saumyamoorthy Thondaman through a World Bank initiative.
Modernization of plant and machinery of this new entity was an
identified need even at that time. However, due to the abrupt
termination of donor funds, modernization of machinery of MILCO
could not be carried out then.
Our national milk production which was 258 million litres in 2011
was increased to 299.3 in 2012 signifying a growth of 16 per cent.
For the first time, we have seen volumes of imported milk powder
shrinking and local milk processors unable to meet the demand for
local dairy produce. These are encouraging signals and our dairy
development efforts in 2014 will further consolidate on the
development initiatives undertaken in 2013.
In the poultry sector, I must mention, we are now in a position to
produce all our requirements of eggs and meat. Not only that, some
of our industry partners are even in a position to export day-old
parent chicks, chicken meat and eggs to countries in the region. We
will support these endeavours and provide necessary incentives to
the poultry sector to increase their competitiveness in reaching
foreign markets for other poultry products as well.
Parallel to these improvements in the state institutions, we have also
developed measures to deliver a better veterinary health care service
to the public so that the individual farmers too can benefit gainfully.
The Foot and Mouth Disease Vaccine is now locally produced and
given free to cattle owners thereby making a saving of nearly Rs.15
million annually on vaccine imports. Provision of free Ranikhet
Disease Vaccine to small-scale poultry farmers and the production
of a substitute to replace imported medication for mastitis in cows
also deserve highlighting to this Assembly.
My Ministry also has the added responsibility of uplifting the lives
of our rural community. Unlike the different rural communities, the
plantation community, during the period of the civil conflict could
not move freely to other parts of the country because of many
difficulties which prevailed at that time. With the dawn of peace in
the country, the youth from the plantation community is now able to
move to any part of the country and explore livelihood opportunities
outside their traditional vocations in the plantation domain.
However, they need skills and competencies to market themselves
in the competitive labour market outside the plantations. My
Ministry therefore has taken steps to provide these youth with
required vocational skills and relevant IT literacy through the
Saumyamoorthy Thondaman Memorial Foundation. These
programmes are aimed to empower them to compete effectively
outside their plantation territory.
Transforming a community whose members were in a virtual
bondage to the plantation management and brought up with a
dependent mentality for all their needs is no easy task. We have
therefore continued the trust areas of intervention in the sector
namely, the programme for livelihood and basic facility
improvement in rural areas, programmes for the socio-economic
development in lagging areas and the estate housing programme.
These prgrammes and the projects of my Ministry are implemented
directly by institutions assigned to my Ministry, the Saumyamoorthy
Thondaman Memorial Foundation and the Plantation Human
Development Trust.
The underprivileged communites in underserved areas need capacity
building if they are to stand on their feet and sustain themselves. It
is towards this goal that the Saumyamoorthy Thondaman Memorial
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Foundation implements the Praja Shakthi Project which aims to
achieve comprehensive, complete and overall socio-economic
development for the underprivileged communities. Additionally,
this enables the youth to equip and empower themselves to face the
competitive labour market with confidence and much-needed
computer literacy, web resources sourcing and social networking.I
am happy to inform that a total of 46 Praja Shakthi centres are
functioning in the districts of Nuwara Eliya, Badulla, Kandy,
Ratnapura, Galle, Kalutara and Kegalle. The activities under the
Praja Shakthi will continue to be designed and implemented to
enable the youth to acquire skills and competencies to uplift their
social standards.
The Nawa Shakthi Programme implemented by the
Saumyamoorthy Thondaman Memorial Foundation provides
assistance to unemployed youth for self-employment and under this
Programme financial assistance is provided using a revolving fund
and through State banks.
The Thondaman Vocational Training Centre at Hatton is another
institution functioning under the Saumyamoorthy Thondaman
Memorial Foundation which imparts technical education to the
underprivileged youth in multi disciplines so that they can earn their
livelihood in a dignified and decent manner both in Sri Lanka and
overseas.
What my Ministry is endeavouring is to make the youth in the
underserved areas move from dependent lifestyle to an independent
mode of life so that they will be equal partners with the rest of the
society.
The Thondaman Cultural Centre at Ramboda seeks to empower the
underprivileged youth by fulfilling their cultural and aesthetic
needs and it will help the youth to unveil their hidden capabilities to
the society.
The Plantation Human Development Trust, which is a catalyst
agency under my Ministry, is entrusted with the task of human and
social capital development of plantation-worker community. It has
supported all major interventions in the plantation sector in social
welfare programmes, estate infrastructure development projects,
integrated rural projects, plantation reform projects and plantation
development supportive programmes. Plantation Human
Development Trust extends its activities in monitoring child
development centres which supports worker-families, particularly,
the working women to focus on their employment and also support
the economy by making women free to attend to the economic
activities.
I am thankful to His Excellency the President for giving me the
responsibility to steer a sector which ensures food security in our
country through livestock production and to uplifts the living
standard of a community which has brought much-needed foreign
exchange to support our economy through their labour in the
plantations.
In conclusion, I wish to place on record my appreciation of the
efforts of my Secretary, staff of my Ministry, the Director-General
of Department of Animal Production and Health, the Chairmen and
Directors of the Boards of MILCO Pvt Ltd, National Livestock
Development Board, the LANLIB, Saumyamoorthy Thondaman
Memorial Foundation, Plantation Human Development Trust, the
Mahaweli Livestock Enterprise and all officials in these institutions
for their commitment for the development of the country.
Thank you.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අය වැය පිළිබඳව වූ විෙශේෂ
කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිබඳව වචන කීපයක් කථා කරන්න මම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සැසි වාර
ෙබොෙහොමයකටම මම සකියව දායක ෙවලා, ඒ අමාත ාංශවල
තිබුණු පශ්න පිළිබඳව කථා කළා. ඒ පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙව්
දීර්ඝව සඳහන් ෙවනවා. ඒ කරුණු අතරින් එක පධාන කාරණයක්
පිළිබඳව අද මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත් ඊට
කලින් මම ෙම් කාරණය කිව යුතුයි.
ඊෙය්, 17 වන දා රෑ, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිවරයා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා.
කැබිනට් මණ්ඩලය ෙපොෙහොය දවෙසේ සම්මත කර ගත්ත ඒ ගැසට්
නිෙව්දනෙය් ඇති තීරණ පකාරව ෙජ්ම්ස් පැකර් නමැත්තාට
ලංකාෙව් කැසිෙනෝ ව ාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ බදු
සහන ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා තමයි ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 2013 ෙදසැම්බර් මස 17
දිනය දරන ඒ ගැසට් නිෙව්දනය මා සභාගත* කරනවා. ඒත්
එක්කම මා සභාගත* කරනවා, 2013 ජූලි මස 18 වන දා එම
ඇමතිවරයාම එම ව ාපෘතිය පිළිබඳවම ඉදිරිපත් කළ ගැසට්
නිෙව්දනයත්.
ෙම් ගැසට් ෙදෙක් තිෙබන්ෙන් එකම කරුණක් ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. ජූලි මස 18 ෙවනි දින නිකුත් කළ ගැසට් පතෙය්
තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන තුන්සිය පනහක
ආෙයෝජනයකින් යුත් කාමර 400කින් සමන්විත සුෙඛෝපෙභෝගී
ෙහෝටලයකින්ද, සූදු සහ ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් පහසුකම්වලින් ද ෙම්
ෙහෝටලය සමන්විතයි කියලා. ඊෙය් රෑ, 17 වන දා නිකුත් කළ
ගැසට් පතෙය් තිෙබනවා, "ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන තුන්සිය
පනහක ආෙයෝජනයක්ද, කාමර 400කින් යුතුද, විස්තීර්ණ
අධිසුෙඛෝපෙභෝගි සංචාරක නිෙක්තන පහසුකම්ද සහිත" කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් කරුණු ෙදකම එකයි. ගරු
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිවරයා හිතනවා ඇති, ලංකාෙව්
ඉන්ෙන් ෙමෝඩෙයෝ කියලා. ෙමච්චර කල් අපි විතරක් ෙනොෙවයි,
අෙප් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, අග රදගුරුතුමා ඇතුළු ෙම්
සියලු ෙදනාම හඬ නැඟුවා, ශී ලංකාෙව් කැසිෙනෝ ව ාපාරය
ආරම්භ කරමින්, ලංකාෙව් සදාචාරය, සංස්කෘතිය විනාශ කිරීම
සඳහා ෙම් පැකර් නමැත්තා කරන උත්සාහය ෙහළා දකිමින්, එයට
විරුද්ධව. නමුත් ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ? Strategic withdrawal
එකක් කියලා ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ආපස්සට අරෙගන, ලංකාෙව්
මිනිසුන්ට ෙබොරු කරලා, මිනිසුන් ෙමෝඩයාට අන්දලා, ෙකොෙළේ
වහලා, දැන් කියනවා, පැකර් විසින් ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙත්
විස්තීර්ණ අධිසුෙඛෝපෙභෝගී සංචාරක නිෙක්තනයක් හදන්න
යනවා කියලා. ෙම්ක ද යහ පාලනය කියන්ෙන්? ඇයි ෙමෙහම
මිනිසුන්ට ෙබොරු කියන්ෙන්? ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් ඇවිල්ලා
කියන්න පුළුවන්ෙන්, "ඔව්, අපි මහානායක හාමුදුරුෙවෝ කියපු
ඒවා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ, අපි අග රදගුරුතුමා කියපු ඒවා ගණන්
ගත්ෙත් නැහැ, ලංකාෙව් ජනතාව කියපු ඒවා ගණන් ගත්ෙත්
නැහැ, අපි කැසිෙනෝ එකක් දානවා" කියලා. ඇයි, ෙකොන්ද පණ
නැද්ද ඒක කියන්න? ඇයි මිනිසුන්ට ෙම් විධියට ෙබොරු
කරන්ෙන්? ෙම්කට ද අපි ආණ්ඩුවක් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙම්ක තමයි ෙපෝය දවෙසේ ගත්ත තීරණය. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙපෝය දවෙසේ හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවලා
තමයි ෙම් වැෙඩ් කෙළේ. රවි විෙජ්රත්න කියන "රෑන්ක් ෙහෝල්ඩිං"
සමගෙම් සභාපතිවරයා ඉරිදා ''ලංකාදීප'' පත්තෙර්ට මුළු පිටුවක්
පුරාවටම ලබා දීපු සම්මුඛ සාකච්ඡාව සහිත ඒ පිටුව මම සභාගත*
කරනවා.
එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, "කැසිෙනෝ එකක්
හදනවා, ෙල්ක් ෙලෂර් ආයතනෙයන් ඒක කරනවා, ඒක ඩී.ආර්.
විෙජ්වර්ධන මාවෙත් තමයි කරන්ෙන්" කියලා. ෙපොෙහොය දවසට
කලින් දවෙසේ ඉරිදා පත්තෙර්ට එතුමා ඒක කියනවා. රජය
ෙපොෙහොය දවෙසේ ඔහුට ඒ සඳහා අනුමැතිය ෙදනවා. එතුමා ෙම්
විධියට කියනවා:
"මම හදන්ෙන් ෙහෝටලයක්. ලංකාෙව් ෙකොතැනකවත් නෑ ෙහෝටලයක්
හදන්න බෑ කියලා. මම හිතනවා මට තිෙබන ලයිසන් එක අරෙගන ෙම්
ෙහෝටලයට යන්න කිසිම බාධාවක් නෑ කියලා."

ෙමතුමාෙග් තමයි ''ෙල්ක් ෙලෂර්'' ආයතනය. ඒකට ෙජ්ම්ස්
පැකර් සහ තවත් ආෙයෝජකෙයක් ඉන්නවා කියලා එතුමා
කියනවා. නමුත් ඒ ආෙයෝජකයා කවුද කියලා නම් කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ කවුද කියලා එතුමා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන
ෙනොෙයකුත් කට කථා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන පසුව කථා කරමු.
නමුත් එතුමා කියනවා, එතුමා හදන්ෙන් කැසිෙනෝ එකක්
කියලා. ඒකට රජය ෙපෝය දවෙසේ අනුමැතිය ෙදනවා බදු සහනත්
එක්ක. ෙම්ක ද සදාචාරය? ෙමෙහම ෙබොරු කරන්න එපා, ෙම්
විධියට ජනතාව මුලා කරන්න එපා කියලා මම ගරු ලක්ෂ්මන්
යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාට කියනවා. එතුමා හිතාෙගන ඇති
ලංකාෙව් මිනිස්සු ෙම්වාට රැවටිලා, එතුමා කියන ෙද් අහෙගන,
අෙන් සාධු කියලා ෙම්වාට එකඟ ෙවයි කියලා. නමුත් එෙහම
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ආණ්ඩුවට කියනවා, ආණ්ඩුව ෙම් කරන්න
හදන්ෙන් මහා නින්දිත වැඩක් කියලා. මිනිසුන්ට ෙබොරු කියලා
කැසිෙනෝ අරින එක මහා නින්දිත වැඩක්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද කම්කරු අමාත ාංශය ගැන
කථා කරන ෙකොට කම්කරු අමාත වරයා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
නැහැ. ෙමොනවාටද ෙමච්චර සල්ලි වියදම් කරෙගන, විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පවත්වලා, මන්තීවරු, ඇමතිවරු ඒ ගැන කථා
කරන්න ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්? අලුතින් පත් කරපු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා අත උස්සලා කියනවා, "මම ඉන්නවා, මම
තමයි නිෙයෝජ ඇමති" කියලා. මම දන්නවා, එතුමා යුද්ධය
කාලෙය් ෙලොකු ෙසේවාවක් කළ බව. අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට
ෙගොඩක්
ගරු
කරනවා.
නමුත්
එතුමාට
කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන පශ්න ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක්
නැහැ. මම ඒකට වැරැද්දක් කියනවා ෙනොෙවයි. ඕනෑ ෙකෙනකුට
ඕනෑම ෙදයක් ඉෙගන ගන්න කාලයක් යනවා. එතුමා
උනන්දුෙවන් වැඩ කරනවා. නමුත් ෙකෝ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ඇමතිතුමා? ඇයි ඇමතිතුමාට ෙම් ගරු සභාවට එන්න බැරි?
ඇමතිතුමාට පඩි ෙගවන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම්වා
ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයිද?

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால

(The Hon. H.R. Mithrapala -

ඇයි, නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඉන්ෙන්, මදිද?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

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

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔබතුමා වාඩි ෙවලා ඉන්න. ඇමතිලා සිය ගණනක් ඉන්නවා.
නමුත් ෙම් ගරු සභාවට එන්න බැහැ. තමුන්ෙග් අමාත ාංශය ගැන
කථා කරන්ෙන් එක දවසයි. ඒ දවසටවත් ෙම් ගරු සභාවට එන්න
ඇමතිවරයාට සදාචාරයක් නැහැ. එතුමන්ලාට වාහන කීයක්
ෙදනවාද, ෙගවල් ෙකොච්චර ෙදනවාද, පිට රට යන්න ෙකොච්චර
first-class tickets ෙදනවාද? ඒත් ඇයි ෙම් ගරු සභාවට එන්න
බැරි?
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳ ගැටලු ෙගොඩක්
තිෙබනවා. ටී.බී. ඉලංගරත්න මහත්මයා 1958 දී ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල පටන් ගත්ත එක් ඇත්ත. නමුත් ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලක් පටන් ගන්න ඕනෑ කියලා ඉස්ෙසල්ලාම කථා
කෙළේ 1953 දී තලවාකැෙල් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී එච්.ඊ.පී.
ද මැල් මැතිතුමා.
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බුරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

බුරන්න ෙනොෙවයි, අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමා ඔය ෙම්සය
යටට රිංගන්න. එච්චරට ඔබතුමා ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. රුපියල්
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහක් තිෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් 2011 ගිණුම් වාර්තාව අද වන තුරුත් ඉදිරිපත් කරලා
නැහැ. ෙම්වා කාෙග් සල්ලි ද? ඔබතුමාෙග් සල්ලි ෙනොෙවයි.
අසරණ මිනිසුන්ෙග් සල්ලි; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන
මිලියන ෙදක හමාරක ෙසේවකයින්ෙග් සල්ලි. නිකම් බුරන්න එපා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඕවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වැඩ.

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒෙකන් තමයි ෙම් කටයුතු කෙළේ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

1953 තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලක් ඉස්ෙසල්ලාම
පටන් ගන්න ඕනෑය කියලා කථා කෙළේ. ඒ කරුණු ඇතුළත්
හැන්සාඩ් වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.
එතුමා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව්, EPF එකක් පටන් ගන්න
ඕනෑ; ඒ කම්කරු ෙසේවකයින්ෙග් සැඳෑ සමයට සුරක්ෂිතභාවයක්
ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඇයි, කෙළේ නැත්ෙත්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඒක තමයි කෙළේ. 1953 තමයි ෙම්ක ඉස්ෙසල්ලාම ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙවනත් ආණ්ඩුවකින් කෙළේ. කරන්න
තමයි ෙම්ක ඉදිරිපත් කෙළේ. දන්ෙන් නැත්නම් කෑ ගහන්ෙන්
නැතිව කට වහෙගන වාඩි ෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] එතැනදී
තමයි ෙම්ෙක් පතිලාභය හැටියට සියයට ෙදකහමාරක් ෙදන්න
ඕනෑ කියලාත් එතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමතැන ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳව
ගැටලු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම්ක ෙපොඩි ගණනක් තිෙබන
අරමුදලක් ෙනොෙවයි. රුපියල් ටිලියන එකයි කාලක් තිෙබනවා.
රුපියල් ටිලියන එකයි කාලක් කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන
1,250ක් -රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහක්-. රුපියල් ෙකෝටි
එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහක් තිෙබන ෙම් අරමුදෙල් 2011 ගිණුම්
වාර්තාව ඔය කෑ ගහන නිෙයෝජ ඇමතිවරයාෙග් ආණ්ඩුව අද වන
තුරු ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.

———————————-

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔව්. "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වැඩ" කියලා එතුමා කියනවා.
අපිට ෙපෙනනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වැඩ ෙමොනවාද
කියලා. අවුරුදු ෙදක හමාරක් ගිහිල්ලාත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර
ගන්න බැහැ. ෙම්ෙක් ගැටලු පිළිබඳව කථා කරන්න අපි ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අද ෙනොෙවයි, එදා ඉඳලා. ෙම්ක අපි ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. ෙමය සාමාන අරමුදලක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආයතනයට
අයිතිකාරෙයෝ ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒෙක් පරිපාලන කටයුතු
කරන්න කම්කරු ඇමතිතුමාෙග් කම්කරු ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා ඉන්නවා. මහ බැංකුෙව් EPF Superintendent
ඇතුළු ඒ මුදල් මණ්ඩලයට අරමුදල කළමනාකරණය කරන්න
බාර දීලා තිෙබනවා; භාරකාරත්වය දීලා තිෙබනවා. එදා ඉඳලා
පශ්න ෙදකක් තිබුණා. අපි කියනවා, "conflict of interest"
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටලුවක්
තිෙබනවා. එක අෙතකින් මහ බැංකුෙව් ඒ රාජ
ණය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන් අවශ ෙවලා තිෙබනවා, රජයට අවශ
ණය ලබා ගන්න. රජය හැම දාම ණය ගන්නවා. සුමානයකට
සැරයක් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඉදිරිපත් කරලා රුපියල් බිලියන
ගණන් ණය ගන්නවා. ඒක කළමනාකරණය කරන්ෙන් Public
Debt Department එක. මහ බැංකුෙව් අනික් පැත්ෙතන්
තිෙබනවා, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒෙකන් තමයි මහ බැංකුෙව්ම අනික් පැත්ෙත්
තිෙබන රාජ
ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට - Public Debt
Department එකට- වැඩි හරියක් ණය ෙදන්ෙන්. ණය ගන්න ඕනෑ
පුද්ගලයා ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් බලන්ෙන් අඩු ෙපොලියට ණය
ගන්නයි. ණය ෙදන පුද්ගලයා ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් කල්පනා
කරන්ෙන් වැඩි ෙපොලියට ණය ෙදන්නයි. ෙමතැන
ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා පිළිගනීවි.
ෙම්ක අද ඊෙය් ඇති වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. එදා ඉඳලා තිබුණු
ෙදයක්. ෙහොයලා බැලුෙවොත් දැන ගන්න පුළුවන් ෙව්වි,
ඉතිහාසෙය් සියයට 90ක් විතර ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
මුදල් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා
භාණ්ඩාරගාර බැඳුම්කරවල බව. ඇත්ත වශෙයන්ම මුල් කාලෙය්
කිසිම තරගකාරිත්වයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඔවුන්ට කියන ගණනට
ඔවුන් ඒ මුදල් ෙදනවා. ඒ ෙවනස් වීම් එක්ක අද යම්කිසි
තරගකාරිත්වයක් තිෙබනවා. එදාට වඩා යම්කිසි විධියකට අද ඒ
අරමුදෙල් මුදල්වලට ෙපොලියක් ලැෙබනවා. ෙමොකද, ඒ
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තරගකාරිත්වය සහ ලන්සු දාලා ලබා ගන්න නිසයි. නමුත් අවුරුදු
55කට කලින් මහ බැංකුවට ෙම් අරමුදෙල් භාරකාරත්වය සහ
අරමුදල කළමනාකරණය කරන්න ලබා දුන්ෙන් එදා ෙවන
ආයතනයක් තිබුෙණ් නැති නිසයි. ඔවුන්ට විතරයි හැකියාව
තිබුෙණ්. ඔවුන්ට විතරයි පළපුරුද්ද තිබුෙණ්. නමුත් අද එෙහම
ෙනොෙවයි. අද ෙබොෙහෝ විකල්ප තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා පිළිබඳව මා ෙබොෙහෝ ෙද් කිව්වා. නමුත් ඔබතුමාට
ඇහුණා ද දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට ආපු එක ගැන
මා ගරු කරනවා.
අද ඊට වඩා විකල්ප ගණනාවක් තිෙබනවා. දැන් Employees’
Trust Fund එක අරෙගන බලමු. Employees’ Trust Fund එක
ශී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුෙළේ තිෙබන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඒක
ෙවනම කියාත්මක වන ස්වාධීන ආයතනයක්. එතෙකොට දීර්ඝ
කාලීන ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටලුවලට තිෙබන විසඳුම තමයි, ෙම්
conflict එක අයින් කරන එක. ෙම් conflict එක අයින් කරන්න
පුළුවන් එකම කමය තමයි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල තනි
ආයතනයක් හැටියට ස්ථාපනය වීම. රජය සියයට 100ක් එහි
අයිතිකරු විය යුතුයි. නමුත් එය ශී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුෙළේ
තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට තබා ගැනීම තුළින් ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ෙසේවකයින්ෙග් මුදල්වලට ලැබිය යුතු
ඉහළම පතිලාභ දිගින්-දිගටම ලබා ගන්න බැරි වනවා. ඒක
කම්කරු ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහමත් නැත්නම්
මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් ස්ථාපනය කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මා
හිතන හැටියට අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, ෙම් ආයතනෙය්
ස්වාධීනත්වය රැක ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් ආයතනෙය්
ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටලුව ඉවත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අවුරුදු පනස් ගණනකට පස්ෙසේ
පැන නැඟුණු අනික් ෙදවන පධාන ගැටලුව ෙමයයි. ඒ කාලෙය්
උද්ධමනය අඩු නිසා භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල මුදල් ආෙයෝජනය
කිරීෙමන් මූර්ත පතිලාභයක් ලැබුණා. 1958 ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් පනත ෙගෙනන ෙකොට ඊට කලින් අවුරුදු දහය තුළ
උද්ධමනය සියයට දශම 5යි තිබුෙණ්. නමුත් පස්ෙසේ කාලයක ඒ
පමාණය ඉහළ ගියා. සියයට 12ට, සියයට 13ට, සියයට 15ට හා
සියයට 20ටත් ඉහළ ගිය අවස්ථා තිබුණා. 1990 ගණන්වලදී
ඔවුන්ට අවශ වුණා, උද්ධමනයට වඩා මූර්ත පතිලාභයක් ලබා
ගන්න තව විකල්ප ආෙයෝජන මාර්ග ෙසොයන්න. එතැනදී තමයි
ඔවුන් කල්පනා කෙළේ, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කළ
යුතු ද, නැද්ද කියලා. එතැනදී දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරලා
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල - ශී
ලංකා මහ බැංකුව ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත්
කළා. එම "ආෙයෝජන පතිපත්ති පකාශනය සහ වෘත්තික චර්යා
ධර්ම" පිළිබඳ ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.
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ෙකළින්ම කියනවා, බැංකුවල ආෙයෝජනය කරන්න එපාය
කියලා. එයට ෙහේතුව තමයි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙනොදන්නා,
තමා දන්නා ෙතොරතුරු, එෙහමත් නැත්නම් inside information
භාවිත කිරීම තුළින් ෙකොටස් මිල දී ගැනීම සුරැකුම්පත් පනතට
විරුද්ධ වන එක. එය නීති විෙරෝධියි. ශී ලංකා මහ බැංකුවට නීති
විෙරෝධි කටයුත්තක් කරන්න අවස්ථාවක් නැති ෙවන්න තමයි,
කිසිම දවසක බැංකුවල ආෙයෝජනය කරන්න එපාය කියන ෙම්
ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන්.
අනික් පධානම ෙකොන්ෙද්සිය ෙමයයි. එම ෙල්ඛනෙය්
2.6.2.2. (b) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"සාමාන සහ වරණීය ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත පසිද්ධ සමාගම් (Blue chip)වලට සීමා විය යුතුය."

ඒ කියන්ෙන්, එෙහේ ෙමෙහේ තිෙබන ආයතනවල ආෙයෝජනය
කරන්න ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන්
නැහැයි කියන එකයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව මදි නිසා මා
සභාගත* කරනවා, පසු ගිය වර සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 2012 ජුනි මාසෙය් 20වන දා සිට
ගිය සතිය වන කල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කඩා වැෙටන
සමාගම්වල ආෙයෝජනය කරපු නිසා මිලියන ෙදකහමාරක් වන
ලංකාෙව් සමස්ත ෙසේවකයන්ෙග් විශාම සංචිතෙය් පහළ වැටීම,
කඩා වැටීම පිළිබඳ ෙල්ඛනයක්.
මම ආයතන 3ක්, 4ක් ගැන විතරක් ඔබතුමාට කියන්නම්.
බවුන්ස් පීඑල්සී ආයතනෙය් 2012 ජුනි මාසෙය් 20 ෙවනි දා සිට
ගිය සතිය දක්වා පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.19යි. රුපියල් මිලියන
1,191යි. ඒ මාස 16ක පාඩුව. සියයට 69ක පාඩුවක්. ඒ වාෙග්ම
තමයි ෙගේන් එලිෙව්ටස් ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 814යි.
කඩා වැටීම සියයට 81යි. ගලදාරි ෙහෝටලෙය් කඩා වැටීම සියයට
66යි. ලාෆ්ස් සමාගෙම් කඩා වැටීම සියයට 45යි. ලාෆ්ස් සමාගෙම්
non-voting සියයට 38යි. එල්ඕඑල්සී සමාගෙම් කඩා වැටීම
සියයට 34යි. ෙම් විධියට ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසෙය් සිට අද
දක්වා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
බංෙකොෙලොත් සමාගම්වල ආෙයෝජනය කිරීම නිසා, ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් මිලියන 8,902යි. ඒ
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 890යි.

එතැනදී ඔවුන් ඉතාමත්ම දැඩි ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කළා,
ජනතාවෙග් මුදල් ෙම් විධියට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ආෙයෝජනය කරනවා නම් ෙකොයි විධිෙය් ෙකොටස්වලට ද ෙම් මුදල්
ආෙයෝජනය කළ යුත්ෙත් කියලා. ෙමම ෙල්ඛනෙය් 2.6.2.2.
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:

දැන් තිෙබන පධාන ගැටලුව ෙමයයි. ෙම් පශ්න ගැන කථා
කරන්න ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ගිණුම් වාර්තා ෙකෝ? මම
එදා විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් පශ්නය මතු කළා. ඒක
වාර්තාගත ෙවලා තිෙබනවා. එතැනදී කිව්වා, ෙම්කට අත්සනක්
ගන්න විතරයි තිෙබන්ෙන්, වහාම ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒක
තවම ඉදිරිපත් ෙවලාත් නැහැ. ඒ සාකච්ඡාව සිදු වුෙණ් මීට
සතියකට කලින්. ඇයි ෙම් පරක්කුව? ඇයි ෙම්ක ෙදන්න බැරි?
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා ෙන්ද දූෂණ සහ වංචා පිළිබඳව. අපි
කියන්ෙන් නැහැ කවුරුත් ෙහොරකම් කළා කියලා. නමුත් පශ්න
පැන නැෙඟනවා. කවුද ෙම්වාට අවසර දුන්ෙන්? ෙම් තීරණ ගත්ත
පුද්ගලෙයෝ කවුද?

"මුදල් මණ්ඩලය විසින් ෙසේ.අ.අ. බැංකු සහ මූල ආයතන අධීක්ෂණය
කරනු ලබන බැවින් බැංකු සහ මූල ආයතනවල ව ාපාර වස්තුවල
ආෙයෝජනය කිරීමට අමුදලට අවසර ෙනොමැත."

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව දැන් අවසන්
කරනවා. මම පධාන මාතෘකාව හැටියට ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල අරෙගන එදා සාකච්ඡා කළ ෙද් අද ෙබොෙහෝම ෙකටිෙයන්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් ෙනොෙවයි ෙම් නාස්ති
කරන්ෙන්; රජෙය් මුදල් ෙනොෙවයි. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
තිෙබන හැම සතයක්ම මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන ජනතාවෙග්,
ෙසේවකයින්ෙග්
මුදල්.
ඒවාෙය්
භාරකාරත්වය
පමණයි
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන්. ගරු කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
ඇමතිතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එම නිසා වහාම ෙම්
පිළිබඳව කියාත්මක ෙවලා, -ෙම් තිෙබන ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටලුව
සමථයකට ෙගනැල්ලා- ෙම් ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙවනස්
කරන්න. ඒ සඳහා වහාම ෙසේවකයන්ෙග් නිෙයෝජිතෙයෝ පත් කර
ගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

[අ.භා. 1.30]

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

ஏற் மதிப் பயிர்கள்

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙය් කාරක සභා
අවස්ථාෙව්දී සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධනය සඳහා කටයුතු කරන
ආකාරය පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම එහි ඉතිහාසය පිළිබඳවත් මම
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, සංඛ ා ෙල්ඛන
හරඹයක ෙනොෙයදී. ඒකට ෙහේතුව ඉතාම ෙකටිෙයන් සඳහන්
කෙළොත්, මීට ෙපර වර්ෂෙය් උපයන ලද ආදායම රුපියල් මිලියන
35,000යි. ඉලක්කය හැටියට අපි ලකුණු කරෙගන තිෙබනවා
රුපියල් මිලියන 60,000ක් දක්වා ඒ පමාණය වැඩි කළ යුතුයි
කියලා. ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට කටයුතු කිරීෙම්දී අපට
එළැෙඹන ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. එක ගැටලුවක් තමයි
නිෂ්පාදන ධාරිතාව පුළුල් කිරීම. නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීෙමන්
ආදායම වැඩි කර ගැනීම. එය කළ හැක්ෙක් ෙකෙසේද? ඒ සඳහා
අනුගමනය කළ හැකි පිළිෙවත් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි
වගා කරන බිම් පමාණය වැඩි කිරීම. ෙදෙවනි එක තමයි, වගා
කරන අක්කරයකින් ලබන ඵලදායිත්වය වැඩි කිරීම. ෙම් සඳහා
අපට, යටත් විජිත සමෙය්දී සුදු අධිරාජ වාදීන් විසින් මුඩු ඉඩම්
පනත යටෙත් ෙත්, රබර්, ෙපොල් වැනි වාණිජ වගාවන්ට ඉඩම්
පදානය කළ රටාව අනුගමනය කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. එම
නිසා තිෙබන සීමිත ඉඩ කඩම් තුළින් තමයි අපට ෙම් නිෂ්පාදන
ධාරිතාව වැඩි කිරීමට අවශ ඉඩම් පමාණය වැඩි කිරීමට හැකියාව
ලැෙබන්ෙන්. අපි ඒ සදහා අලුත් බිම් පෙද්ශ හඳුනා ගන්නා අතරම,
සාම්පදායිකව අපනයන ෙභෝග වගා කරන මාතෙල්, මහනුවර,
රුවන්වැල්ල, කෑගල්ල, මාතර සහ ගාල්ල වාෙග් පෙද්ශවලට සීමා
ෙනොවී අලුත් වගා පෙද්ශ හඳුනා ගැනීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ඒ එක්කම අපට ඉඩම් ෙනොමැති නිසා අෙනක් ෙබෝග
වගා කරන ඉඩම්වල මිශ ෙභෝගයක් හැටියට වගා කරන්නට අපි
දැන් උපකම සකස් කරෙගන යනවා. ඒ අනුව හැම ෙත් වගාවකම
මැද ඇති ග්ලිරිසීඩියා ගස්වලට ගම්මිරිස් වැලක් යැවීෙම් හැකියාව
පිළිබඳව අපි සලකා බලනවා. එය කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා.
ඒ නිසා අපට අලුෙතන් බිම් අවශ ෙවලා නැහැ. වගා කරන
බිම්වලින්ම ආදායම් ෙදකක් ලබා ගැනීෙම් කටයුත්ත අපි සාර්ථකව
ඉදිරියට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මහා අපනයන හැටියට සලකන ෙත්, රබර්
වගාවන් ආශිතව ඒවාෙය් බිම් පමාණෙයන් සියයට 30ක්, 40ක්
තමයි පරිෙභෝජනය ෙකෙරන්ෙන්. විශාල පමාණයක් බිම
නිකරුෙණ් අපෙත් යනවා. ඒ නිසා ඒවාත් වගා කරන්නට අපි දැන්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. මාතෙල් පෙද්ශෙය් රබර් වගාෙව් යටි
වගාවක් හැටියට ෙකොෙකෝවා වගාව ආරම්භ කරලා, එය
ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට, බදුල්ල දිස්තික්කයට පැතිරී ගිහින්
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තිෙබනවා. ඒ නිසා එක ඉඩෙමන් රබර්වල ආදායමත්,
ෙකොෙකෝවාවල ආදායමත් ෙදකම එකතු කර ගන්නට අපට
පුළුවන් වී තිෙබනවා. තුන්වැනි අවස්ථාව හැටියට ෙපොල් වගාව
ආශිතව කහ, ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, වැනි වගාවන් ව ාප්ත
කිරීෙම් කටයුත්තට අපි එවැනි අමාත ාංශ සමඟ ඒක රාශි වී
කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලබා තිෙබනවා. මම සන්ෙතෝෂ
වනවා, අද මහා පරිමාණෙය් ෙත් වගාවන්වල කුරුඳු වගාව
ෙව්ගෙයන් පැතිෙරමින් පවතිනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය
පෙද්ශය ගත්ෙතොත් අනින්කන්ද, පනින්කන්ද, ෙහේස් ගෲප්,
ෙබවර්ලි වැනි වතු යායවල, හැටන්වල කැෙරොලිනා ස්ෙට්ට් යන
වතුවල, ඒ වාෙග්ම පැල්මඩුල්ෙල් හුනුවල වතුයාය වැනි ඒවාෙය්
ගම්මිරිස් වගාව හා කුරුඳු වගාව ෙව්ගෙයන් පචලිත ෙවමින්
පවතින බව ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ.
ඵලදායීත්වය වැඩි කිරීම සඳහා අපි පාළු වගාවට පැළ ලබා
ෙදන අතරම, ඉහළ ඵලදාව ලබා ෙදන පැළෑටි ෙබෝ කරන්නට බීජ
අභිජනනය මඟින් අලුෙතන් කුරුඳු වර්ග හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම බද්ධ කජු පැළ වැනි අලුත් ෙද්වල් කරන්න
පර්ෙය්ෂණාත්මකව විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවා කියන
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
අපනයන ෙභෝගවල ස්වභාවය නම්, තවමත් එය අර රදළ
වැඩවසම් පෙව්නිදාස ගණ ෙගෝත යුගෙය් තමයි සියයට 80ක්ම
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එම තත්ත්වෙයන් මුදාෙගන, නවීන යන්ත
සූත පාදක කරෙගන විද ාව හා තාක්ෂණය සමඟ ඉදිරියට ගමන්
කරන්නට අපි සැලසුම් කරෙගන යනවා. ඒ නිසා ඒ ඒ
අවස්ථාවන් සඳහා කෘෂිකර්මෙය් විවිධ යන්ෙතෝපකරණ හඳුන්වා
දීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා . උදාහරණයක්
හැටියට ගම්මිරිස්වල නටුවලින් ඇට ගැලවීමට, ගම්මිරිස් සුදු
කිරීම, ගම්මිරිස් ඇට වාර්ගීකරණය කිරීම, ෙපොෙළොව සකස් කිරීම
වැනි ෙනොෙයකුත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යන්ත සූත හඳුන්වා
ෙදමින්, ඒ සමාගම් සමඟ එකතු ෙවලා ආධාර උපකාර කරමින්
ඒවා පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
ඒ එක්කම කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තශාලා
තිෙබනවාය කියලා; රබර් කර්මාන්ත ශාලා තිෙබනවාය කියලා.
නමුත් අපි කුරුඳු කර්මාන්ත ශාලාවක් දැකලා නැහැ. කුරුඳුවලින්
අපි ෙබොෙහෝ විට කරන්ෙන් ෙපොත්ත පිට රට යවන එක විතරයි.
කුරුඳු ෙකොළවලින් ෙතල් හදන්න පුළුවන්, ෙපොතුවලින් ෙතල්
හදන්න පුළුවන්, කුරුඳු කුඩු හදන්න පුළුවන්, කුරුඳු tablets
හදන්න පුළුවන්. කුරුඳුවලින් රස කාරක හදන්න පුළුවන්, ඒ
වාෙග්ම ඖෂධ හදන්න පුළුවන්, සුවඳ විලවුන් හදන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒ එකක්වත් අපි පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසායි
මම කිව්ෙව්, අපි තවමත් කාලය ගත කරන්ෙන් මූලික අවධිෙය්
කියලා. ඒ නිසා ෙම් දවස්වල අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල
උත්සාහයක් දරනවා. ගාල්ල,
මාතර කියන බහුල වගා
ඝනත්වයක් ඇති පෙද්ශවල ආෙයෝජකයන් සමඟ එකතු ෙවලා
එවැනි කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට සක තා වාර්තා සකස්
කරමින් තිෙබනවා.
අද තිෙබන ෙලොකුම පශ්නයක් තමයි කුරුඳු තළා ගැනීම සඳහා
සාම්පදායික කමයම භාවිත කිරීම. ඒ නිසා උපයන ආදායෙමන්
සියයට 50ක්, සමහර විට සියයට 20ක්, 30ක් ඒ අයටම ෙදන්න
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි දැන් කල්පනා කරලා තිෙබනවා, ෙත්,
රබර්වල කරනවා වාෙග් ෙත් දළු ටික කර්මාන්ත ශාලාවට භාර
දීලා ෙත් ෙකොළ හැදීම ෙවනත් අෙයකුට පවරනවා වාෙග් කුරුඳු
දඩු කර්මාන්ත ශාලාවට භාර දීලා ඒ දඬුවලට ෙගවීෙම් කමයක්
හඳුන්වා ෙදන්න. එතෙකොට කුරුඳු වගා කරුවන්ට තිෙබන ෙම්
අනවශ කරදර ෙබොෙහෝ පමාණයක් අඩු කර ගන්නට පුළුවන්
ෙවයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා]

අපි දැන් වයින් නිෂ්පාදනය කරන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා.
ෙමෙතක් කල් අෙප් රෙට් හැම ගහකම හැදුණු කජු වවුලන්ට,
රිලවුන්ට, දඬු ෙල්නුන්ට පරිත ාග කරපු එකයි කෙළේ. එෙහම
නැත්නම් ෙපොෙළොවට කුණු වුණු එකයි කෙළේ. ඒ නිසා දැන් අපි
ඒවායින් වයින් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරලා, ඒවා ෙවෙළඳ
ෙපොළටත් නිකුත් කරලා අවසානයි. අපි බසීලයට අෙප්
විෙශේෂඥයන් ෙදෙදෙනකු යැව්වා, ෙදොඩම් යුෂ ෙබෝතල් කරලා
සිසිල් බීම නිෂ්පාදනය කරනවා වාෙග් අෙනකුත් පලතුරවලිනුත්
සිසිල් බීම නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට. ඔවුන් තව
ෙනොෙබෝ දිනකින් ලංකාවට පැමිෙණනවා. ඒ නිසා ලංකාෙව්
පළතුරු යුෂවලින් අලුත් ෙපරළියක් ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවයි.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන වසර ෙවන ෙකොට ඒ පළතුරු
යුෂත් ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම එතෙනෝල්
නිෂ්පාදනය ෙකෙරහිත් දැන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි උක් පර්ෙය්ෂණායතනයත් එක්ක එකතු
ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ඒ මූලික පර්ෙය්ෂණ කර ෙගන යන බව
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ.
ෙමෙතක් කල් කජු මදෙයන් පමණක් ආදායමක් උපයපු ෙගොවි
ජනතාවට ෙම් නිසා කජු පුහුලෙමනුත් අමතර ආදායමක් ලබා
ගැනීම නිසා ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න දායක
ෙවන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මම
සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් කාරණයත් පකාශ කරන්න ඕනෑ. අපනයන
ෙභෝග වර්ධන පතිශතය අරෙගන බලපුවාම පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ
අපට සියයට 50.7ක වර්ධන ෙව්ගයක් වාර්තා කරන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අපි විසින් අනුගමනය කරන ලද උපාය
උපකම හා වැඩ පිළිෙවළ නිසා බව මා ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන්
කියන්න කැමැතියි.
ඉදිරි කාලය තුළදී අපට වියළි කලාපය තුළ විෙශේෂෙයන් කජු
වගාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මන්නාරම, සිලාවතුර, පුනරීන්,
මඩකලපුව වාෙග් පෙද්ශවල තමයි, අතිවිශාල බිම් පෙද්ශයක්
හිස්ව තිෙබන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම ඒවා වගා කිරීමට ෙයෝග
ෙද්ශගුණය හා පස තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශවල කජු වගා
කරන බිම් පමාණය ව ාප්ත කරවීෙම් කටයුත්තට අපි අත හිත දීලා
තිෙබනවාය කියන එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ
ෙගොවියන්ෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා අපි දැන් ගමින් ගමට ෙගොවි
සායන, වැඩ මුළු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙගොවියන් ගාවට
නිලධාරින්, විෙශේෂඥයන් කැඳවා ෙගන ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙග් සියලු
පශ්න එකතු කර ෙගන ඒවාට අවශ උපෙදස්, විසඳුම් එතැනදීම
ලබා දීෙම් ජංගම වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඔවුන්ට යන්ත සූත හඳුන්වා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි
ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ෙමෙතක් කල් ෙම් පර්ෙය්ෂණවලින් ෙසොයා ගන්නා ලද ෙද්වල්
පුස්තකාලවල සහ පර්ෙය්ෂණාගාරවල හිර ෙවලා තිබුණා. ඒවා
ජනතාව අතරට ගලා ෙගන ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා අපි කල්පනා
කළා, ෙම් ඔක්ෙකෝම පචලිත කිරීම සඳහා මුදණය කරලා ෙබදා
හරින්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙවනුෙවන් ව ාපාරිකයන්
කැඳවලා අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට ෙසොයා ගත් සියලුම
සුත ඔවුන්ට ලබා දීලා ඒ ෙද්වල් පචලිත කරන්න ඉස්සරහට
කටයුතු කර ෙගන යනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, "දිවි
නැඟුම" වැඩසටහනත් සමඟ එකතු ෙවලා අක්කර කාලට වඩා
වැඩි කුඩා වතු හැටියට තිබුණු -ගෘහාශිත විධියට තිබුණු- වතු ඒ
සඳහා ෙයොදා ගන්න. ඒ නිසා මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් කටයුතු
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලැෙබන
සහායට ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමා "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන හරහා අපට ෙදන
ෛධර්ය සම්පන්නභාවයට. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා, අපනයන ෙභෝග අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමා, අතිෙර්ක
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ෙල්කම්තුමා, කජු සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම
නිලධාරි මහත්වරුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා මෙග් වචන කිහිපය
අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 1.41]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා (කම්කරු හා
කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்
உற கள் பிரதி அைமச்சர்)

ரேசகர - ெதாழில், ெதாழில்

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of
Labour and Labour Relations)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් එහි නිෙයෝජ අමාත තුමා වශෙයන්
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා පථමෙයන්ම මෙග් සතුට පකාශ
කරනවා. අෙප් රෙට් අර්ධ රාජ සහ ෙපෞද්ගලික ශමිකයන්
මිලියන 8.5ක් පමණ සිටිනවා. අෙප් කම්කරු අමාත ාංශෙය්
පධානම රාජකාරිය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ජීවන සහ ෙසේවා
තත්ත්වය වර්ධනය කරලා නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට අවශ වන
කාර්මික සාමය - industrial peace කියන එක - සහ ෙසේව
ෙසේවක සබඳතාව ස්ථාපනය ෙවන පතිපත්ති සම්පාදනය කරලා
ඒවා කියාත්මක කරන්නයි. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප්
දැක්ම තමයි, "තෘප්තිමත් ඵලදායී ශී ලාංකික ශම බලකායක් ඇති
කිරීම". ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙමෙහවර තමයි, "එමඟින් සමාජ ආර්ථික
සංවර්ධනයට සෘජුව දායක වීම". අෙප් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා
කරන ෙකොට ඒ ෙමෙහවර ෙකොෙතක් දුරට සාර්ථකව කළාද කියන
එක ගැන තමයි, අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කරන්න ඕනෑ.
අපි දන්නවා, ශී ලංකාව ගැන ෙලෝක බැංකුෙව් තිෙබන
වර්තමාන වාර්තාව ෙමොකක්ද කියලා. ඔවුන් කියනවා, රෙට්
ආර්ථික තත්ත්වය වර්ධනය වීම තුළින් රට මධ ම ආදායම් රටක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා, ඉදිරි වර්ෂය කිහිපය තුළදී ෙලෝක
බැංකුෙවන් විශාල වශෙයන් මූල මය සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට
අපි සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම අවසාන
වශෙයන් ඔවුන් කියනවා, සහශ වර්ෂෙය් සංවර්ධන ඉලක්ක කරා
යන නිවැරැදි මාර්ගයට ශී ලංකාව අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවාය
කියලා. Sri Lanka is on track to meet most of the Millennium
Development Goals. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙලෝක
බැංකුෙව් ෙම් පකාශනෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් අෙප් රට
ආර්ථික සහ සමාජයීය පතිපත්තිවලින් සෑෙහන පගතියක් ලබා
ගත්තාය කියන එකයි. එෙහම නම්, ඒ පගතිය ලබා ගන්නට
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත ාංශය ෙමොන තරම් දුරට
දායක වුණාද කියලා මා කියන්න ඕනෑ. අපි ඉතාම ආඩම්බරෙයන්
කියනවා, ඒ සමාජයීය සහ ආර්ථික පගතිය ලබා ගන්න කම්කරු
හා කම්කරු සබඳතා අමාත ාංශය විශාල වශෙයන් දායක වුණා
කියලා. ඒ ෙකොෙහොමද ඒක වුෙණ්? අපි දන්නවා, රටක ආර්ථික
වර්ධනය සහ නිෂ්පාදන වර්ධනය රඳා පවතින්ෙන් ආෙයෝජන සහ
ශම ශක්තිය -ශම බල කාය- මත පමණක් ෙනොෙවයි කියලා. ඊට
අමතරව කාර්මික සාමය සහ සහෙයෝගීතාවයත් අත වශ
ෙවනවා. ඒ ෙමොකද, කාර්මික සාමය - industrial peace කියන
එක - නැත්නම් වැඩ වර්ජන ඇති ෙවන්න පුළුවන්; කාර්මික
ආරවුල් ඇති ෙවන්න පුළුවන්; උද්ෙඝෝෂණ ඇති ෙවන්න පුළුවන්.
ඒ තුළින් නිෂ්පාදනය අඩාල ෙවලා රෙට් සංවර්ධන ෙව්ගය අඩාල
ෙවනවා. ඒක නැති කරන්න තමයි කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
අමාත ාංශය, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සමාජ
කථිකාවතක් - social dialogue එකක් - ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්.
අපි ඒ වැඩසටහන් 350කට අධික සංඛ ාවක් ෙම් ෙවන ෙකොට
කරලා තිෙබනවා. මා ඉතාම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය
කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලා 14,000කට අධික
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. හාම්පුතුන් 63,000කට අධික පමාණයක්
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සිටිනවා.
අද
වැඩ
වර්ජනවල
නිරත
වන්ෙන්
ඒ
කර්මාන්තශාලාවලින් ෙදකක් පමණයි. ඒවාත් ඒ නිලධාරින්ෙග්
අත්තෙනෝමතික, අඥාන කියාවලි නිසායි සිදු වන්ෙන්. අප කාර්මික
ආරාවුල් 1,800කට අධික පමාණයක් නිරවුල් කර තිෙබනවා. ෙම්
ෙද්වල් අප කෙළේ නැත්නම් රෙට් අසමගියක් ඇති වී උද්ෙඝෝෂණ
වැඩ වර්ජන ඇති ෙවනවා. එතෙකොට අපට ෙම් වාෙග් පගතියක්
ලබා ගන්න බැහැ. අෙප් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙම් සා
විශාල කාර්යයක් කරලා අෙප් ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයට දායක
වුණු නිසායි අද අප ආඩම්බර වන්ෙන්.
ඊළඟට, කම්කරුවාෙග් සමාජ සුරක්ෂිතභාවය - social
security - ගැන බලමු. ඕනෑම තැනක, ඕනෑම කාර්මිකෙයකුට,
නැත්නම් ෙසේවකෙයකුට තමාෙග් ඉදිරි අනාගතය ගැන
සුරක්ෂිතභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම චිත්ත ෛධර්යයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. Sir, in war, we know there is a famous saying
that whatever sophisticated equipment you may have, it is
the man behind the machine that matters. අප යුද්ධෙය් දී
එෙහම පකාශ කරනවා. අපට තාක්ෂණෙයන් අනූන ෙකොයි තරම්
උපකරණ තිබුණත්, ඒවා කියා කරන, ඒ පසු පස සිටින
මනුෂ යාෙග් චිත්ත ෛධර්යය, මානසික තත්ත්වය මත තමයි ඒ
උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව රඳා පවතින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප්
කම්කරුවාෙග්, අෙප් ෙසේවකයාෙග් චිත්ත ෛධර්යය මත තමයි
හැකියාව රඳා පවතින්ෙන්. ඔහු ෙසේවෙයන් ඉවත් වුණාට පසුව
ඔහුෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත බව ඔහුට ෙත්ෙරනවා නම් ඔහුෙග්
චිත්ත ෛධර්යය වැඩි ෙවනවා; කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ෙවනවා; ඒ
තුළින් ඔහුෙග් නිෂ්පාදන ශක්තියත් වැඩි ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සිටින අෙප් නිලධාරින් දිවා රෑ ෙනොබලා ෙවෙහස ෙවලා වැඩ
කරනවා. අර්ථ සාධක අරමුදල තමයි ෙසේවකයන්ෙග් ඉදිරි
සුරක්ෂිතභාවය ෙපන්නුම් කරන පබලම සාධකය. ඒ පබලම
සාධකය නිසා අෙප් නිලධාරින්ෙග් කැපවීම නිසා අද වන විට
කියාකාරි ගිණුම් මිලියන 2.4ක් -ලක්ෂ 24ක් - තිෙබනවා. හර්ෂ ද
සිල්වා මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග්, අද වන විට අපට ටිලියන
1.25ක අරමුදලක් තිෙබනවා. එය ආසියාෙව් විශාලම අරමුදල
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, අද වන විට
ලංකා බැංකුෙවන් එයින් සියයට 93ක් රජෙය් භාණ්ඩාගාර
බිල්පත්වල ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් වාර්ෂිකව රුපියල්
බිලියන 122ක ෙපොලියක් ලැෙබනවා. අනික් සියයට හෙත්
ආෙයෝජනෙයන් ෙම් වසර වන විට මිලියන 2,800ක ෙපොලියක්
ලැබී තිෙබනවා. ආර්ථික විෙශේෂඥයන් හැටියට ෙම් මුදල් ෙකටි
කාලීනව ෙනොෙවයි, දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජනවල ෙයොදවලා ඉතා
විශාල කාර්ය භාරයක් කර තිෙබන බව අප දන්නවා.
කම්කරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය අරක්ෂා කරන්න කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් කම්කරු වන්දි ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලයක් තිෙබනවා. අනතුරට ලක් වන සියලු ෙදනාටම ඒ
හරහා වන්දි ලබා ෙදනවා. අපට ජාතික ශම අධ යන ආයතනයක්
තිෙබනවා. එමඟින් කම්කරු නීති පිළිබඳව ඔවුන්ට උගන්වනවා. ඒ
වාෙග්ම ජාතික වෘත්තිය සුරක්ෂිතතා සහ ෙසෞඛ ආයතනයක්
තිෙබනවා. අනතුරු
වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා එම
ආයතනෙයන් ඔවුන්ට උගන්වනවා. ඒ වාෙග්ම ශම වාසනා
අරමුදල ඔවුන් ෙවනුෙවන් තිෙබන සුබසාධන අරමුදලක්. ඒ මඟින්
වන්දි ලබා දීම සහ ශිෂ ත්ව පදානය කිරීෙම් කටයුතු කරනවා.
මට ෙවන් වූ කාලය අවසාන නිසා මා ඉතාම ෙකටිෙයන් ෙම්
කාරණයත් කියන්නම්, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. අද අප
ආර්ථික වර්ධනය ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම කාර්මික සාමය
ගැන කථා කරනවා. රෙට් ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක් අප දකිනවා.
තස්තවාදය නැති නිසා මිනිසුන් නිදහෙසේ ජීවත් ෙවනවා. එෙසේ නම්
රටට ආදරය කරන, ෙද්ශයට ආදරය කරන සියලු ෙදනාම අෙප් ෙම්
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නිදහස පවත්වා ෙගන යන්න, ෙම් සංවර්ධනය පවත්වා ෙගන
යන්න තස්තවාදය යළි හිස ඔසවන එක වළක්වන්න සෘජුව දායක
විය යුතුයි. එෙසේ සෘජුව දායක ෙනොවන ෙකනා ෙම් ෙද්ශයට
ආදරය කරන්ෙන් නැහැ. ඔහු ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් බවට පත් ෙවලා
හමාරයි. නමුත් අද ඒ තස්තවාදයට නැවත හිස ඔසවන්න දවිඩ
ජාතික සන්ධානය සෘජුවම උඩෙගඩි ෙදනවා. සිංහල, ෙදමළ සහ
මුස්ලිම් මිනිස්සු බුරුතු පිටින් මරා දමපු, බඩදරු අම්මලාෙග් බඩ
කපලා දරුවා එළියට අරෙගන ෙපති ගහපු, අෙප් දළ දා මාළිගාවට
ගහපු, ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ළඟ වන්දනාකරුවන් මරා දමපු,
කාත්තන්කුඩි මුස්ලිම් පල්ලිෙය් 300ක් පමණ මරා දමපු පභාකරන්
නමැති ඒ මස් වැද්දාට "ජාතික වීරෙයක්" කියලා මීට දින
කීපයකට ඉස්සර ෙවලා දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු
මන්තීවරෙයක් ෙම් සභා ගර්භය තුළදීම පකාශ කෙළේ එතුමන්ලා
අන්න ඒ තස්තවාදීන්ට උඩ ෙගඩි ෙදන නිසායි. අප කළ එක්
අඥාන කියාවක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අප එල්ටීටීඊ එක පරාජය
කළාට පස්ෙසේ, අපට දවිඩ ජාතික සන්ධානය -TNA එකතහනම් කරන්න තිබුණා. ෙමොකද ෙදවැනි ෙලෝක සංගාමෙය්දී
හිට්ලර් පරාජය වුණාට පසුව ඔහුෙග් නාසි ෙද්ශපාලන පක්ෂය
තහනම් කළා. මුබාරක් බලෙයන් පහ වුණාට පසුව මුබාරක්ෙග්
ෙද්ශපාලන පක්ෂය තහනම් කළා. කාම්ෙබෝජෙය් ෙපොල්ෙපොට්
ඝාතනය කළාට පස්ෙසේ ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂය
සම්පූර්ණෙයන්ම වැනසිලා ගියා. නමුත් එල්ටීටීඊ එක පරාජයට
පත් කළාට පස්ෙසේ අපි එල්ටීටීඊ එක තහනම් කෙළේ නැහැ. අපි ඒ
ෙමෝඩකම කළා. අපට කරන්න තිබුෙණ් තස්තවාදයට සම්බන්ධ
ෙවලා හිටපු නිසා ඒකට උඩ ෙගඩි දුන්නු නිසා ඔවුන්ට විරුද්ධව
ෙචෝදනා පතයක් දීලා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා සිර දඬුවම්
ෙදන්නයි. එෙහම නැත්නම් 11,600ක් පුනරුත්ථාපනය කළා
වාෙග් ඔවුන්වත් පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජයට දමන්න
තිබුණා. එෙහම ෙනොකළ එෙක් විපාකය අද අපි අත්විඳිනවා. අද
එල්ටීටීඊ එෙක් මතවාදය TNA එක තවදුරටත් ෙගන යනවා.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, යාපනෙය් ෙදමළ
ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න අෙප් ෙසොල්දාදුවන් තමන්ෙග් ජීවිත
අවදානමත් ෙනොතකා බිම් ෙබෝම්බ පන් ලක්ෂයක් නිෂ්කීය කළ
බව. ඒ අවස්ථාෙව්දී TNA එක, ෙත් ෙකෝප්පයක්වත් දුන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි රජෙය් සම්පත්වලට අමතරව, අෙප්
ෙසොල්දාදුවන්ෙග් සම්පත්වලින් ෙගවල් 4,000ක් පමණ හදන
ෙකොට එක උළු කැටයක්වත් TNA එක දුන්ෙන් නැහැ. අවතැන්
වුණු 283,000ක් පමණ ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන ෙකොට
yoghurt එකක්වත් දුන්ෙන් නැති TNA එක අද ෙදමළ
ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා.
එෙහම කරමින් TNA එක අෙප් යුද හමුදාව යාපනෙයන් ඉවත්
කරන්න කැසකවනවා. නමුත් තමිල්නාඩුෙව් එල්ටීටීඊ
කියාකාරකම් ඉතා ෙහොඳින් කරන තාක් කල්, බටහිර රටවල
එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් ෙහොඳින් කරන තාක් කල්, බටහිර රටවල
සිටින ටැමිල් ඩයස්ෙපෝරාව අෙප් රෙට් ඊළමක් හදන්න
කැසකවනවා නම් උතුෙර් බලය TNA එකට තිෙබන තාක් කල්
අපි උතුෙරන් හමුදාව ඉවත් ෙනොකළ යුතුයි. උතුෙරන් හමුදාව
ඉවත් කළ හැටිෙය්ම ඊළම සඳහා නැවත වරක් පාර කැෙපනවා.
ෙම් මුළු මාසය තුළම අපි කථා කෙළේ රෙට් සංවර්ධනය ගැනයි.
රෙට් සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා නම් රෙට් ආරක්ෂාව
තිෙයන්නත් ඕනෑ. රෙට් ආරක්ෂාව තිෙබන්න නම් රෙට් නිදහස
තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නම් නැවත වරක් අෙප් රෙට් තස්තවාදයට
හිස ඔසවන්නට තිෙබන සියලුම අවකාශ අපි නැති කරන්න ඕනෑ.
එෙහම නැති කරන්න නම් ඇත්ත වශෙයන්ම TNA එක ඉතා
පැහැදිලි පකාශයක් කළ යුතුයි, "අපි තස්තවාදයට හිස ඔසවන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ, නැවත වරක් ඊළම සඳහා පාර කපන්ෙන් නැහැ"
කියලා. එෙහම ෙනොකරන තාක් කල් ඔවුන්ව ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක් හැටියට තහනම් කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාව කරමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය මින් සමාප්ත කරනවා.
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(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. S.M. Chandrasena. You
have 10 minutes.

[අ.භා. 1.51]

ගරු එස්.එම්.
අමාත තුමා)

චන්දෙසේන

මහතා

(විෙශේෂ

ව ාපෘති

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් අලුත් අමාත ාංශය වන
විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත ාංශය පිළිබඳවත්, ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය සහ වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත ාංශය පිළිබඳවත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත ාංශය
හැටියට මට ලබා දුන්නු නව අමාත ාංශය මඟින් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අපට මහජනතාවෙගන් ලැෙබන
ෙයෝජනා, ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මහජනතාවෙගන්
ලැෙබන ෙයෝජනා, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා සහ
පළාත් පාලන ආයතනවල ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ලැෙබන
ෙයෝජනා කඩිනමින් කියාත්මක කිරීමයි. ඒක තමයි අෙප්
අමාත ාංශෙය් වග කීම වන්ෙන්. අමාත ාංශවලට වාර්ෂිකව මුදල්
ෙවන් කරන අතර, ඒ ඒ අමාත ාංශවලින් ෙකෙරන කටයුතුවලට
අමතරව, ඉතාම කඩිනමින් ෙම් ව ාපෘති ආරම්භ කිරීමට තමයි අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ වැඩ පිළිෙවළක් අපි
සකස් කර තිෙබනවා.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැෙහන්න පාසල් දරුෙවෝ,
ෙනොෙයකුත් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සහ තවත් ෙනොෙයක් අය
පැමිෙණන විට, ෙම් ෙම් කාරණය කරලා ෙදන්න; ෙම් ව ාපෘතිය
කරලා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී අෙප්
අමාත ාංශයට එතුමා ඒ ව ාපෘති නම් කරලා එවනවා. ඒ වාෙග්ම
අමාත ාංශය හැටියට අපට ලැෙබන ෙයෝජනා ඉතාම කඩිනමින්
කියාත්මක කරලා ඒවා මහජනතාවට ලබා දීම තමයි අෙප් පධාන
අරමුණ. ඒ ව ාපෘති කඩිනමින් කරනවා වාෙග්ම ඉතාම ෙහොඳින්,
ශක්තිමත්ව ඒ ඉදි කිරීම් කටයුතු කරලා මහජනතාවෙග් අවශ තා
ඉටු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය් කිසි ෙකෙනක් ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ
කියන්ෙන් නැහැයි කියලා. නරකමයි කියන්ෙන්. හැබැයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කරලා තිෙබන ෙද්වල් ෙහොඳද, නරකද කියලා
පාෙර් යන ෙකොට ෙපෙනනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කටුනායකට
යන ගමන් කියනවා, ෙම් පාර ෙහොඳ නැහැ, පාර හදන ෙකොට
ෙකොමිස් ගැහුවා කියලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් තමයි කියන්ෙන්.
හැබැයි, කලින් පැය එක හමාරකින් ගිය ගමන දැන් විනාඩි 10කින්,
15කින් යනවා. ඒ යන ගමන් බැණ බැණ යනවා. ඉස්සර ගාල්ලට
යන්න පැය 2, 3ක් ගියා. අධිෙව්ගී මාර්ගය නිසා දැන් එපමණ
කාලයක් යන්ෙන් නැහැ. නමුත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන ගමන්
අධිෙව්ගී මාර්ගයට බැණ බැණ තමයි සමහරු යන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රට භාර
ගන්න ෙකොට අෙප් රෙට් සියයට 65කටවත් විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ.
දැන් සියයට 96කට වැඩිය විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් දැන්
switch එක දමන ගමනුත් සමහරු බණිනවා. අෙප් රෙට් තත්ත්වය
ඕකයි. අෙප් රට පජාතන්තවාදී රටක් කියලා අපි හිතනවා.
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විරුද්ධ පක්ෂය ෙම් ගරු සභාෙව් ෙමොනවා කිව්වත්, පළාත්
සභා මැතිවරණයකට ගියාම තුෙනන් ෙදකක බලය ජනතාව අපට
ලබාෙදනවා. පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණයකට ගියාම සියයට 95ක්
බලය ජනතාව අපට ලබාෙදනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්තාම
තුෙනන් ෙදකක බලයක් ජනතාව අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව වැඩි ඡන්ද දහඅට
ලක්ෂයකින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙතෝරා ගත්තා. විපක්ෂය
ෙකොතරම් කෑ ගැහුවත්, ජනතාව අෙප් වැඩ පිළිෙවළ පිළිඅරෙගන
තිෙබනවා කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රෙට් කරන සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කරන්න විෙශේෂ ව ාපෘති
අමාත ාංශය යටෙත් අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම තව කරුණක් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. පසු ගිය
කාලෙය්දී ෙපොල් නිෂ්පාදනෙය් විශාල පගතියක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මට මතකයි, ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමායි, මමයි
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය්ත්
ෙපොල්වල විශාල හිඟයක් ඇති වුණා. පිට රටින් ෙපොල් ෙග්න්න
තරම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඉවක් බවක් නැතිව ෙපොල් ගස් කපා,
ෙපොල් ඉඩම් කඩලා විකුණන්න පටන් ගත් කාලයක් තිබුණු බව
අපි දන්නවා. ෙපොල් ඉඩම් කැඩුවාට පස්ෙසේ විශාල වශෙයන් ෙපොල්
ගස් විනාශ වුණා. ඒ තුළින් ෙපොල් වැවිල්ලට විශාල හානියක්
වුණා. නමුත් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට අණපනත් ෙගනැල්ලා
සම්මත කරෙගන අද වන ෙකොට ෙපොල් නිෂ්පාදනෙය් විශාල
පගතියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙපොල් වගාව දියුණු කිරීම සඳහා විශාල වශෙයන්
සහන ලබා දී තිෙබනවා. ජලය රඳවා ගැනීමට කානු කපා පස
සංරක්ෂණය කරන්න, රසායනික ෙපොෙහොර සමඟ කාබනික
ෙපොෙහොර භාවිතය පුළුල් කරන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ එතුමා
සලසා
දී
තිෙබනවා.
ඒ
වාෙග්ම
ෙපොල්
ෙතල්
කර්මාන්තශාලාවලින් අය කළ ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද ඉවත්
කරන්නත් එතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන "දිවි
නැඟුම" වැඩසටහනට ෙයොදා ගන්නා හැම ෙගවත්තකම ෙපොල්
ගස් හතරක්, පහක් හිටුවන්න කියා කර තිෙබනවා. තවම ඒවාෙය්
ෙපොල් කැඩුෙණ් නැහැ. එෙහම ෙන්ද ඇමතිතුමනි?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒ සඳහා තව අවුරුදු හතරක් පමණ යනවා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තවම ඒ ෙපොල්ගස්වල ඵල ලැබුෙණ් නැහැ. ෙගවතු වගාෙවන්
ලැෙබන ෙපොල් අස්වැන්න අෙප් රෙට් ෙපොල් නිෂ්පාදනයට විශාල
පිටුවහලක් වනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.
අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. මම එතුමාටත් කිව්වා, අනුරාධපුරෙය් ගිහිල්ලා
අපි රබර් ටිකක් වවමු කියලා. එතුමා යාපනෙය්ත් ගිහිල්ලා රබර්
වවනවා කිව්වා. රබර් වගාව කරන්න ඉතාම පහසුයි.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

යාපනෙය් දැන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
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ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අනුරාධපුරෙය්, ෙහොෙරොව්පතාන පෙද්ශෙය් අපි සමීක්ෂණයක්
කළා. ඒ පෙද්ශවල රබර් වගාව ෙහොඳට කරන්න පුළුවන්. වියළි
කලාපය ගත්තාම අනුරාධපුරය දිස්තික්කය ඇතුළු රජරට
පෙද්ශයත්, වවුනියාව ඇතුළු උතුරු නැෙඟනහිරත් ෙම් සඳහා
ඉතාම වැදගත් වනවා. ෙමොකද, රබර් වගාවත් එක්ක පරිසරය
දියුණු වනවා. ඒ මඟින් ආදායමක් ලැෙබනවා වාෙග්ම, පරිසරය
ආරක්ෂා කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම දරවල ඉල්ලුම සපුරා ගන්නත්
පුළුවන් වනවා. ඒ නිසා අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා
සිටිනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අනුරාධපුරය පෙද්ශෙය් රබර්
වගාව සඳහා අවශ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ සඳහා එතුමා මාත්
එක්ක ඒ පෙද්ශයට එනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගාවට අවශ
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අනුරාධපුරය පෙද්ශෙය් අපි ටිකක් වැඩිපුර
රබර් වගා කටයුතු කරන්න බලමු. ඒ සඳහා මම සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
සහෙයෝගය ඇතිව, විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත ාංශෙය් ව ාපෘතියක්
හැටියට ෙමය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම පශු සම්පත් පිළිබඳවත්
වචන කීපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. දැනට අෙප් රෙට් කිරි
අවශ තාෙවන් සියයට 40ක් අෙප් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. මීට කලින් අපට අෙප් රෙට් කිරි
අවශ තාෙවන් සියයට 10ක්, 15ක්වත් නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි
වුණා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ
යටෙත් 2013 අය වැෙයන් කිරි ෙදනුන් 4500ක් ෙගෙනන්න මුදල්
ෙවන් කළා. ඒ නිසා රජෙය් ෙගොවිෙපොළවල්වල කිරි නිෂ්පාදනය
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි වීම ෙහේතුෙකොටෙගන
කිරි ෙදනුන් 20,000ක් ෙමරටට ෙගන්වන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් කිරි අවශ තාවෙයන් සියයට 40ක් පමණයි ෙද්ශීය
වශෙයන් නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙන්. ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර
තිෙබන මුදල් පෙයෝජනයට අරෙගන ඒ පමාණය සියයට 60ක්,
70ක් දක්වා වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප විශ්වාස
කරනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය -රජරට- කියන්ෙන් කිරි
නිෂ්පාදනයට ඉතාම ෙහොඳ පෙද්ශයක්. ඒ කාලෙය් ඒ පෙද්ශවල
කිරි හරකුන් විශාල පමාණයක් හිටියා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගව ඝාතනය
පිළිබඳව අණ පනත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. රජරට පෙද්ශෙය් කිරි
ෙදනුන් අඩු වීමට, කිරි නිෂ්පාදනය අඩු වීමට ෙහේතුව ගව
ඝාතනයයි කියන එක ෙපෞද්ගලිකවම මා දන්නවා. ෙලොරිවලින්
ෙහොෙරන්ම ගවයින් අරෙගන යනවා. සමහර නිලධාරිනුත් ඒවාට
උදවු කරනවා. ඒ විධියට ගව ඝාතනය විශාල වශෙයන්
ෙකෙරනවා. ෙම්වා නවත්වන්න නව නීති-රීති පනවන්නය කියා
අපි පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා. අනුරාධපුර, ඔයාමඩුව පෙද්ශෙය් තිෙබන ෙගොවිෙපොළ
තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන්ය, පහසුකම් තිෙබනවාය කියන එක
අවසාන වශෙයන් මා කියනවා. ඒ පෙද්ශවල බැටළුවන් පවා ඇති
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර, පරසන්ගස්වැව ෙගොවිෙපොළක්
තිෙබනවා. දැන් එහි කැෙල් වැවිලා තිෙබනවා. එහි පමාණය
අක්කර 1800ක් විතර ෙවනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ
ෙගොවිෙපොළත් සංවර්ධනය කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.01]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ගරු එස්.එම්.චන්දෙසේන
ඇමතිතුමා කිව්වා, විපක්ෂෙය්, UNP එෙක් ඉන්න අය හැම
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ෙවලාෙව්ම ඒ අය විෙව්චනය කරනවාය කියා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
යන විටත් විෙව්චනය කරනවාය කිව්වා. එෙහම නැහැ. ෙහොඳ
වැඩක් කරනවා නම් ඒ ගැන පශංසා කරන්න අපි කැමැතියි.
විෙව්චනය කරන වැඩ තමයි දැන් එතුමන්ලා වැඩි හරියක්ම
කරන්ෙන්. උදාහරණයක් වශෙයන් මම පශු සම්පත ගැන කථා
කරන්න යනවා. මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මහ ෙලොකු කථාවක් කළා; ජාතික
නිෂ්පාදනය ගැන කිව්වා. නමුත් කියන ෙදයත්, කරන ෙදයත් අතර
ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන
පශ්නය. මා ඒ ගැන කථා කරන්න කලින් -[බාධා කිරීමක්] මිහින්
එයාර් එක ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන් ද? හම්බන්ෙතොට වරාය
ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන් ද? මත්තල ජාත න්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ෙහොඳයි කියන්න පුළුවන් ද? ඒවා ෙන් ෙලොකු
ආෙයෝජන? කරපු ෙහොඳ වැඩක් කියන්න ෙකෝ. ඔබතුමන්ලා ෙම්
යුද්ධය අවසන් කරපු එක ෙහොඳයි කියා අපි කියනවා. අපි ඒක
"නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් රටට ඔබින්ෙන් නැති
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් නාස්ති කරපු ව ාපෘති ගැන අපි
විෙව්චනය කරනවා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මහවැලිය අසාර්ථක ෙවයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාලෙය්
මහවැලියටත් ෙදොස් කිව්වා. නමුත් මහවැලිෙයන් පෙයෝජන
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]පසුවට ඒවාෙය් පතිඵල ලැෙබනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

වරාය හරියාවි ද? වරාය හරි යනවා නම් ෙහොඳයි. අෙන්
ෙහොඳයි. දැන් ආෙයත් ෙමොකක්ෙදෝ නීතියක් දමන්න යනවා ලු එන
ඔක්ෙකොම නැව් ටික හම්බන්ෙතොට වරායට එන්න ඕනෑය කියා.
ෙමොකද, ඒ වරායට නැව් එන්ෙන් නැති නිසා. මෙග් හිතවත්
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙගන් මම එක කාරණයක් අහන්න
කැමැතියි. ෙම් දවස්වල තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇමතිකම් කඩ කඩා
ෙන් ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ඔබතුමා වැවිලි
කර්මාන්ත ඇමති ද, ෙත් ඇමති ද, රබර් ඇමති ද, ෙපොල් ඇමති ද?
කියලා. එෙහම නැත්නම් ඒ ඇමතිකම් තුනම දරන්ෙන් ඔබතුමා
ද? කියලා. ෙමොකද, මම ඒක අහන්ෙන් මට ෂුවර් නැති නිසායි.
මට කවුෙදෝ කිව්වා, රබර් ඇමතිවරෙයකුත් ඉන්නවාය කියා.
[බාධා කිරීමක්]
නිෙයෝජනය කරන
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා
කෑගල්ල දිස්තික්කය ලංකාෙව් වැඩිම රබර් වගාවක් තිෙබන
දිස්තික්කයක්. ෙම් වනෙකොට රබර් කිරි මිල කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. රබර් කිරි
කපා තමයි අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් වැඩි හරියක්ම ජීවත්
ෙවන්ෙන්. රබර් කිරි මිල පහත වැටීම අද වනෙකොට ෙලොකු
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන රජෙය්
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.
මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්ෙන් පශු සම්පත් අංශය ගැනයි.
ෙමොකද, ඒක අෙප් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වැදගත්ම අංශයක්
වනවා වාෙග්ම අෙප් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණය පිළිබඳව අදාළ වන
අංශයක් නිසා මම ඒ ගැන නිතරම බැලුවා. ආණ්ඩුව යම්කිසි
පතිපත්තියක් ගැන කථා කළා. මම ඒ පතිපත්තිය අගය කළා. ඒ
පතිපත්තිය හරි හැටි කියාත්මක කරනවා නම්, ෙද්ශීය දියර කිරි
නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා නම්, ඒ හරහා රෙට් ළමයින්ෙග්
ෙපෝෂණය වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්, කිරි ෙගොවි අංශය
ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් අන්න
එතෙකොට ෙහොඳ ෙදයක් ගැන කථා කරන්න තිෙබනවාය කියා
මම විශ්වාස කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා]

මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවෙළේ, 2016 වර්ෂය ෙවනෙකොට
කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 300කින් වැඩි කරනවාය කියන ඉලක්කය
ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය ෙවනෙකොට කිරි
නිෂ්පාදනය සියයට 300කින් වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොම ද,
ඒක ෙකෙසේ ෙවයි ද කියන්න කලින් මා ෙම් කාරණය කියන්න
කැමැතියි.
1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්,
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මැතිතුමා ජනාධිපති සමෙය්, ෙම් රෙට් කිරි
අවශ තාෙවන් සියයට 80ක්ම අප රෙට් ම නිපදවූවා; ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදනය කළා. ඉතිරි සියයට 20ක්වූ කිරි පමාණයත් ආනයනය
කිරීම නතර කිරීම සඳහා රට තුළ කිරි නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කරන
වැඩ පිළිෙවළක් ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා ආරම්භ කළා.
ආනයනය කරන සියයට 20ක පමාණය නතර කරන්න අපි
ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ තමයි, 1978 දී සත්ව නිෂ්පාදන හා
ෙසෞඛ ෙදපාර්තෙම්න්තුව රට තුළ ස්ථාපිත කරපු එක. අපි ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ගවයන් ඇති
කිරීෙම් ව ාපාරෙය් දියුණුව තකා පශූ ෛවද
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ෙදෙනක් දිවයින පුරා ෙසේවය සඳහා පත් කර ගත්තා. ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා එෙහම ෙම් ගැන දන්නවා ඇති. එතුමන්ලා
1978 වර්ෂෙය් හිටපු ඇමතිවරු. ඒ වාෙග්ම, ඒ දවස්වල
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් සත්ව
සංවර්ධන උපෙද්ශකවරු 836 ෙදෙනකු පත් කළා. ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, අෙප් රට තුළ කිරි
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නයි. 1978න් පසු, යූඑන්පී ආණ්ඩුව
කාලෙය් අපට අවශ කිරි පමාණෙයන් සියයට 80 ක් ෙම් රෙට්ම
නිෂ්පාදනය කළත්, 2007 ෙවන ෙකොට මහින්ද චින්තනය යටෙත්
ෙම් රෙට් කිරි අවශ තාවන් සියයට 70ක්ම පිට රටින් ආනයනය
කරනවා. [බාධා කිරීම්] බලාෙගන ඉන්න, කටින් තමයි කථා
කරන්ෙන්. ෙවන ෙකොෙහන්ද කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමා අහෙගන ඉඳලා මට උත්තර ෙදන්න.
[බාධා කිරීම්] ෙම්කට පධාන ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක් ද? ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් ගව හිමියන්ට අවශ
පහසුකම් දීලා නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට
ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙයකුත් පහසුකම් ගැන කථා කළාට, මහනුවර,
අනුරාධපුර පෙද්ශවල ඉන්න කිරි ෙගොවීන්ෙගන් ගිහිල්ලා අහන්න
ඒ පෙද්ශවල තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද කියලා. අහලා බලන්න ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙම් ව ාපාරය නඩත්තු කරන්න බැරි ඇයි කියලා.
1978 වර්ෂෙය් ගව හිමියන්ට දැනුම ලබා ෙදන්න සත්ව
සංවර්ධන උපෙද්ශකවරු 836 ෙදෙනකු හිටියා. අද ෙවනෙකොට ඒ
උපෙද්ශකවරු කී ෙදනා ද ඉන්ෙන්? අද සත්ව සංවර්ධන
උපෙද්ශකවරු සංඛ ාව 500 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්
ෙම් පමාණය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. එදා සත්ව සංවර්ධන
උපෙද්ශකවරු 836ෙදෙනකු සිටියා නම්, අද කිරි ෙගොවීන් වැඩි වී
තිෙබන අවස්ථාෙව්, ගව හිමියන් වැඩි වී තිෙබන අවස්ථාෙව් සත්ව
සංවර්ධන උපෙද්ශකවරු ෙදදාහක්, තුන්දාහක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත්
අද සත්ව සංවර්ධන උපෙද්ශකවරු සංඛ ාව 500 දක්වා අඩු වී
තිෙබනවා. අද උපාධිධාරින් රක්ෂා නැතිව ඉන්නවා. ඒ අයටවත්
ෙම් පත්වීම් ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට ෙමොනවාද තිෙබන පශ්න? අද පශූ ෛවද වරුන්ට,
සත්ව උපෙද්ශකවරුන්ට වැඩ කරන්න අවශ පහසුකම් නැහැ.
කිරි ෙගොවීන්ට අවශ පහසුකම්, ෙබෙහත් ඇතුළු ඒ ෙද්වල් ලබා
ෙදන්න රජෙයන් මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ට
සිද්ධ ෙවනවා, මුදල් ෙගවලා ඒ අවශ තා සපුරා ගන්න. ඒක අද
කිරි ෙගොවීන්ට පශ්නයක්.
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ෙමහි තව පැත්තක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන තණ බිම්
ගැන ආණ්ඩුව හිතුෙව් නැහැ. අපි හරක් හදනවා නම්, පශු සම්පත
වැඩි කරනවා නම්, පශූ සම්පත දියුණු කරනවා නම් තණ බිම්
වැඩි කරන්න, දියුණු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ.
නමුත් ෙම් රජෙය් තිෙබන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ෙපොෙළන්නරුව
පැත්ෙත් ෙසෝමාවතී ෛචත වෙට් තිෙබන ඉඩම් අක්කර
60,000ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට, විෙද්ශ රටවල සමාගම්වලට
විකුණා තිෙබනවා; බදු දීලා තිෙබනවා. ඒ කිරි ෙගොවීන්ට සත්ව
ආහාර ලබා ගන්න කමයක් නැහැ. එතෙකොට ෙම් සම්පත දියුණු
කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ? ෙම ගරු සභාවට
ඇවිත් අය වැෙයන් එක එක ෙද්වල් කිව්වාට කියාෙවන් ඒවා සිද්ධ
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක මහ ෙබොරුවක්. ඒ ගැන තමයි අපි කථා
කරන්ෙන්.
අද කිරි ලීටරයක් රුපියල් 50යි. ඒක ෙහොඳයි. ඒක රුපියල්
තිස්පෙහේ සිට පනහට වැඩි කළා. ඒක අපි අගය කරනවා. අපි ෙහොඳ
ෙද්ට ෙහොඳයි කියනවා. නමුත් ෙමොකක්ද අද තිෙබන තත්ත්වය?
එදා පුන්නක්කු බෑග් එකක් රුපියල් 800ක රුපියල් 1500ක අතර
මිලක තිබුෙණ්. අද පුන්නක්කු බෑග් එකක මිල කීය ද? අද රුපියල්
2900යි රුපියල් 3100 යි අතර මිලක තිෙබන්ෙන්. සත්ව ආහාර
මිල වැඩිෙවනෙකොට, කිරි ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන වියදම පාලනය
කර ෙගන රුපියල් 50ට කිරි ලීටරයක් ෙදන්න බැහැ.
එපමණක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් වතුර ලීටරයක් රුපියල්
70යි. ඒක තමයි යථාර්ථය. කිරි ෙගොවීන්ට පශු ෛවද වරුන්ෙග්
ෙසේවයකුත් නැත්නම්, ඔවුන්ට අවශ පහසුකම් ෙදන්ෙන්ත්
නැත්නම් දියර කිරි නිෂ්පාදනය ෙද්ශීය වශෙයන් වැඩි කරන්න
බැහැ. සියයට තුන්සියයකින් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි
කරනවාය කියලා මහින්ද චින්තනෙයන් මහ ෙලොකුවට කථා
කළාට ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?
තිෙබන්ෙන් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් වැඩ පිළිෙවළක්.
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් අය වැය
කථාෙව්දී කිව්වා, දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කටයුතු
කරනවා, කිරි ෙගොවීන් ශක්තිමත් කරනවා කියලා. කිරි ගවයන්
10,000ක් ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගෙනනවාය කියන කථාවක් කිව්වා.
ගිය වසෙර්ත් ෙගනාවා කිව්වා කිරි ගවයන් 4,500ක්. ඒ කිරි
ගවයන්ෙග් කථාව ෙමොකක්ද? කිරි ගවයන් 4,500ක් ෙගනාවා
ඕස්ෙට්ලියාෙවන්. ඒ එක කිරි ගවයකු ලංකාවට ෙගෙනන්න ගිය
CIF මිල රුපියල් 225,000යි. CIC එෙකනුත් ෙගන්වලා
තිෙබනවා, ඒ ගණනට, ඒ වර්ගෙය්ම කිරි ගවයන්. නමුත්
ආණ්ඩුවට ෙකොතරම් මුදලක් ගියාද ඒ කිරි ගවයකු ෙවනුෙවන්? ඒ
වර්ගෙය්ම කිරි ගවයකු ෙගන්වීම ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව වැය කළා
රුපියල් ලක්ෂ 7ක්. බලන්න, හරකුන් ෙගන්වීෙමනුත් ෙකොමිස්
ගහනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒ විෂයය ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම,
ඒවාෙය් මිල ගණන් දැනෙගන ඒ වැරදි නිවැරැදි කරන්න කටයුතු
කරලා තිෙබනවාද? ඒක අපට පශ්නයක්. ෙහොඳයි, ඒ කිරි ගවයන්
රුපියල් ලක්ෂ 7 ගණෙන් ෙගනාවා කියමුෙකෝ. ඒ ගවයන්
ෙමෙහේට ෙගනාවාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ සම්බන්ධෙයන්
කිසිම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කිරි ගවයන් ෙගන ගිෙය්
ෙකොෙහේටද? හැටන්, ආගරපතන ෙබෝපත්තලාව ෆාම් එකටයි
ෙගන ගිෙය්. ෙබෝපත්තලාව ෆාම් එෙක් ඒ ගවයන්ට අවශ තණ
ෙකොළ වර්ගය නැහැ කියලා, අන්තිෙම්දී අම්බලන්ෙතොට තිෙබන
රිදියගම ෆාම් එෙකන් ෙලොරිවලින් හැටන්වලට තණ ෙකොළ
අදිනවා! බලන්න ඒ සඳහා ෙකොපමණ ෙලොකු වියදමක් දරන්න
ෙවනවා ද? ඉතින් ෙම්ෙකන් ලාභයක් ගන්න පුළුවන්ද? ෙම් විධියට
දියර කිරි නිෂ්පාදනය දියුණු කරන්න පුළුවන් ද? ඉතින්, ජාතික
නිෂ්පාදනයයි, ෙද්ශීයත්වයයි ගැන මහා ෙලොකුවට කථා කළාට
ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න අවංකව කටයුතු කරනවා ද කියන
පශ්නය අපට පැන නඟිනවා. කර්මාන්ත කඩා වැෙටනවා වාෙග්
ෙම් ක්ෙෂේතයත් අද ඒ විධියට දියාරු ෙවලා යනවා.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා, අපි
කිසිම ෙදයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත්,
ෙම් ආණ්ඩුව අෙඹ්ෙවල New Zealand Farm එක හැරී
ජයවර්ධනට වික්කා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2009 දී
ෙමොකක්ද කෙළේ? මහවැලි මුතුවැල්ල ෆාම් එක වික්කා. ඒ වාෙග්ම
සිද්ධපුර ෆාම් එක වික්කා. අප තස්තවාදින්ෙගන් මුදාගත්තු
කිලිෙනොච්චි ෆාම් එකත් ෙසෝලි කැප්ටන්ට වික්කා. එෙහම නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද දියර කිරි නිෂ්පාදනය ගැන කතා
කරන්ෙන්, ජාතික නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරන්ෙන්, ඒ
ෙකොම්පැනිවලට ඒවා විකුණා දමලා? ඉතිරි ඉඩම් ටික සුද්දන්ට,
ෙලොකු සමාගම්වලට අක්කර දහස් ගණනින් විකුණනවා.
එතෙකොට තණ බිම් ඉතිරි වන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් කියනවා අපි
දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා කියලා. ඒක ෙබොරුවක් ෙන්. ඒ
ෙබොරුව ෙහළි කරන්න තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. එෙහම
නැතිව තරහකට, ෛවරයකට ෙනොෙවයි ෙම්වා කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් ගවයන් ඇති කිරීම
හරහා හත්ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් ජීවත් වනවා. අපි දැන්
වර්තමාන කිරි පරිෙභෝජනය ෙගන බලමු. ලංකාවට පරිෙභෝජනය
සඳහා වර්ෂයකට අවශ කිරි පමාණය ලීටර් මිලියන 700යි. නමුත්
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය වන පමාණය, ලීටර් මිලියන 220යි.
එතෙකොට බලන්න පරතරය. 2016 වන ෙකොට සියයට 300කින්
දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා කියලා කිව්වාට ෙම් වන
ෙකොට අවුරුදු කීයක් ගත ෙවලාද? අවුරුදු 9ක්, අය වැය 9ක්
ඉදිරිපත් කරපු ආණ්ඩුව ඒ පමාණය වැඩි කළාද? ෙම් පතිපත්තිය
හරි ගියාද? ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් රටට
සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් මම කියන්නම්. 'අපි කිරි පිටිවලට බදු අය
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයාට රිදවන්න ෙනොෙවයි. විෙද්ශ
රටවලින් එන කිරි පිටි නතර කරලා ෙම් රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනය
වැඩි කරන්නයි.' කියලා කිරි පිටි මිල හැම දාම වැඩි කරලා ෙපොඩි
මිනිසුන්ට ගහන පතිපත්තියක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිබුණා. ෙමොකක්ද
දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 1990 අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම්
රෙට් වාර්ෂික ඒක පුද්ගල කිරි පිටි පරිෙභෝජනය කිෙලෝගෑම්
2.10යි. 2008 වන ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව
යටෙත් වාර්ෂික ඒක පුද්ගල කිරි පිටි පරිෙභෝජනය කිෙලෝගෑම්
17යි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? කිරි පිටි
පරිෙභෝජනය අඩු කරන්න පතිපත්ති හදනවා කියලායි කිව්ෙව්.
නමුත් කිරි පිටි පරිෙභෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා ද? ෙම්වාෙයන්
සහතික වන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා මිනිසුන්
නිර්වින්දනය කරන්න එක එක ෙද්ශෙපේමි කථා කියලා ෙම්
කරන්ෙන් ෙලොකු වංචාවක්ය කියන එකයි සහතික වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මිල්ෙකෝ ආයතනය අෙප් රෙට්
තිෙබන පධාන ආයතනයක්. කිරි නිෂ්පාදනයට සවිය ෙදන
ජීවනාලිය වන්ෙන් මිල්ෙකෝ ආයතනයයි. ඒක රජෙය් ආයතනයක්.
එය අෙප් කාලෙය් ෙහොඳින් නඩත්තු කරපු ආයතනයක්. විෂයය
භාර ඇමතිවරයා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම
එතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. ෙම් ළඟදී මිල්ෙකෝ
ආයතනෙය් ෙලොකු වැඩ වර්ජනයක් -ෙලොකු strike එකක්- තිබුණා.
ෙසේවකෙයෝ පාරට බැස්සා. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මිල්ෙකෝ ආයතනය
ගිය මාසෙය්ද ෙකොෙහේද සංගීත සංදර්ශනයක් පවත්වලා තිෙබනවා,
රුපියල් ලක්ෂ 60ක් වියදම් කරලා. කිරි ෙගොවීන්ට අවශ පහසුකම්
ෙදන්නට බැරි, ඖෂධ ෙදන්න බැරි, සහන ෙදන්න බැරි ආයතන
සහ රජය සංගීත සංදර්ශනයක් පවත්වන්න ලක්ෂ 60ක් වියදම්
කළා. ෙසේවකෙයෝ පාරට බැස්සා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ජනාධිපති
පදවි පාප්තිය සඳහා උත්සවයක් පවත්වනවාය කියා ෙලොකු
උත්සවයක් තිබ්බා. ඒක ඇත්තක් ද? ඒ මුදල් නාස්තිය පිළිබඳව
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කවුද වග කියන්ෙන්? ඒක මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි. ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මිල්ෙකෝ පධාන ආයතනය
තිෙබන්ෙන් නාරාෙහේන්පිටයි. නාරාෙහේන්පිට මිල්ෙකෝ පධාන
ආයතනෙය් අක්කර 12ක් තිෙබනවා. ඒවා රජයට අයිති ඉඩම්.
ෙම් අක්කර 12 ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියකට විකුණන්නට
යනවාය කියා අපට ආරංචියි. මා ආණ්ඩුෙවන් ෙම් කාරණය
අහනවා. රජෙය් ඉඩම්, රජෙය් ෙකොම්පැනි ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්ෙන් නැහැයි කිව්ව ආණ්ඩුව ෙම් නාරාෙහේපිට තිෙබන ඉඩම්
අක්කර 12 විකුණනවාද නැද්ද කියා අපට කියන්න. ඒක මිල්ෙකෝ
ආයතනයට අයිති
ඉඩමක්. අක්කර 12ක ඉඩමක පධාන
කාර්යාලය තිෙබද්දී, මාසයකට රුපියල්
හාර ලක්ෂ
හැත්තෑපන්දාහ ගණෙන් ෙගවන්න බම්බලපිටිෙය්, වජිර පාෙර්,
පධාන කාර්යාලයක් කුලියට අරෙගන තිෙබනවා. අපරාෙද් මුදල්
නාස්තියක්. ෙමෙහම මුදල් නාස්ති කරනෙකොට, ෙකොෙහොමද දියර
කිරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, UHT - Ultra Heat Treatment
- කිරි නිෂ්පාදනය තිෙබනවා. UHT කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ෙම්
මිල්ෙකෝ ආයතනෙයන් කරන නාස්තිය බලන්න. මා හිතන විධියට
ගිය වසෙර්, machines ෙදකක් ආනයනය කළා, ෆින්ලන්තෙයන්.
ඒ machines ෙදකට ගිය වියදම රුපියල් මිලියන 700යි. ඒ
සමානම මැෂින් ෙදකක් CIC ආයතනෙයන් රුපියල් මිලියන
450ට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. බලන්න ෙම්ෙකන් ගහපු ෙකොමිස්
මුදල! කවුද ෙම් ෙකොමිස් මුදල ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා ෙම් ගරු
සභාවට කියන්න. ඇයි, ෙමපමණ වියදමක් ගිෙය්?
ඒ machines ෙදක රුපියල් මිලියන 700ට ෙගනාවා මදිවාට,
එක machine එකක් ෙපොෙළොන්නරුෙව් සවි කළා. ඒක වැඩ
කරනවාය කියා මා හිතනවා. අෙනක් machine එක දිගන
පෙද්ශෙය් සවි කළා. අවුරුදු එකහමාරක් ඒ machine එක වැඩ
කෙළේ නැහැ. රුපියල් මිලියන ගණනක් වියදම් කරලාත් ඒ
machine එක වැඩ කරන්නට පටන් ගත්ෙත් නැහැ. UHT කිරි
නිෂ්පාදනය තවමත් හරියට සාර්ථකව කර ෙගනත් නැහැ. ෙම්වාට
කවුද උත්තර ෙදන්ෙන්? කනගාටුයි කියන්න. ෙම් වාෙග් වංචා,
දූෂණ, නාස්තීන් සිදු වන අතර, කිරි ෙගොවීන්ට දිගින් දිගටම පහර
ගහනවා. අපට කියන්ෙන් ෙමය ෙද්ශීයත්වය නඟා සිටුවන, ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කරන චින්තනයක්ය කියායි. ෙකොෙහේද ඒ
චින්තනය? මට කියන්න. අපනයනය සියයට 32 න් සියයට
16කට කඩා වැටිලා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන කඩා වැෙටනවා. නමුත්
ෙම් කියන්ෙන් ෙවන කථාවක්. එදා මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් කිරි
ශීතකිරීෙම් මධ ස්ථාන 78ක් තිබුණා. ඒවා මිල්ෙකෝ
ආයතනෙයන්මයි නඩත්තු කෙළේ. දැන් කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් හිතවත් ෙහංචයියලාට ඒ කිරි ශීත කිරීෙම්
මධ ස්ථාන එක එක භාර දීලා, දැන් ඒ වැඩ ටික හරියාකාරව
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.
එදා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් කිරි එකතු
කරන්න බවුසර් 40ක් තිබුණා. අද තිෙබන්ෙන් බවුසර් 6යි. දැන්
බවුසර් ගන්ෙන් hire එකට. එතෙකොට බලන්න! ෙම්වා හරියට
නඩත්තු කරනවා ද? අද ෆීසර් රථ එකක්වත් මිල්ෙකෝ ආයතනයට
නැහැ. ෆීසර් රථ නැතිව ෙකොෙහොමද ඒ වාෙග් ආයතනයක්
නඩත්තු කරන්ෙන්? ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් අය
වැෙයන් කියපු කථාවලට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙදයක් ෙන්
සිදු වන්ෙන්. එම නිසා අය වැය කථාවල් විශ්වාස කරන්නට
පුළුවන්ද කියන පශ්නය තමයි මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්.
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[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා]

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වසෙර් අෙගෝස්තු
මාසෙය් මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් කිරි ලීටර් ෙදලක්ෂ හතළිස්දාහක්
නරක් ෙවලා පතික්ෙෂේප කළා. සැප්තැම්බර් මාසෙය් තව කිරි ලීටර්
හතළිස් දාහක් නරක් ෙවලා පතික්ෙෂේප කළා. නාස්තිය බලන්න.
කිරි නිෂ්පාදනෙයන් රෙට් ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම ගැන ෙම්
ක්ෙෂේතය ගැන පසු ෙපළ මන්තීවරෙයකු හැටියට මා 1997 දීත් ෙම්
වාෙග්ම කථා කළා මට මතකයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එදා මහවැලි ඇමතිවරයා
හැටියට ගාමිණී දිසානායක මහතා ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වුණු හැම
ෙකෙනකුටම කිරි ගවයන් ලබා දී එයින් අතිෙර්ක ආදායමක්
උපයන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ඒ සඳහා අවශ තණබිම්
සකස් කරලා, 1979 වර්ෂෙය්දී අතිෙර්ක අදායමක් හැටියට
පවුලකට මාසිකව රුපියල් තුන් හාර දාහක් උපයන වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කළා. ඒ සඳහා අවශ හරක් වර්ගය සකස් කළා.
ඒ සඳහා අවශ සත්ව ආහාර සකස් කළා. ඒ සඳහා අවශ ශක්තිය
ලබා ෙදන්න තමයි එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
උපෙද්ශකවරු පත් කෙළේ; ඖෂධ ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ; ඒ
හැම ෙදයක්ම කෙළේ. එදා අප කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා නියම
ආකාරයට වැඩ කළා; අවංකව වැඩ කළා. එදා ගාමිණී දිසානායක
මැතිතුමන්ලා ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද මහින්ද
චින්තනෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන
කියන්නත් කනගාටුයි. 1979 වර්ෂෙය් මා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා
කරන ෙකොට විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය් ෙසෞම මූර්ති
ෙතොණ්ඩමන් මහතායි. එතුමා මෙග් කථාව අහලා, මා ෙහොඳ
කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් කළාය කියා මට පශංසා කළා. කනගාටුයි
කියන්න, එතුමාෙග් මුණුබුරා වන ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් නැහැ. මම එදා ෙසෞම මූර්ති
ෙතොණ්ඩමන් මහතාට කියාපු ෙද්වල් අවුරුදු ගණනාවකට පසුව අද
මට එතුමාට කියන්නට සිද්ධ වුණා. අදවත් ෙම් ගැන සිතන්න. අපි
ෙම්වා ගැන විෙව්චනයන් කරනෙකොට, ආණ්ඩුව කරන වැඩ
පිළිෙවළ විෙව්චනය කරනවා නම් තමන් ෙද්ශ ෙදෝහියකු ෙවන්න
ඕනෑය කියලා ගරු සරත් වීරෙසේකර නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියනවා
මා අහෙගනයි. තමන්ෙග් වංචා, දූෂණ ඔක්ෙකෝම වසා ගන්නට,
ෙම් රෙට් මහජනයා නිර්වින්දනය කරන්න, ෙද්ශ ෙපේමීත්වය ජාති
ආලය පාවිච්චි කරමින් යටින් ෙම් වාෙග් රට විනාශ කරන වැඩ
කරන ෙකොට අපට නිහඬව ඉන්න බැහැ. අපි ෙද්ශ ෙපේමීන් නිසා
තමයි ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන්. මහින්ද චින්තනය පුස්සක්
නිසාත්, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය විනාශ කරන නිසාත් තමයි අපි අද
ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් කියන කාරණය පකාශ කරමින් මා
නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 2.21]

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

(The Hon. Lakshman
Industry Development)

Senewiratne - Minister of Sugar

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය
ගැන අපි විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කළා. අද අපි
ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන අවස්ථාෙව්
විෙශේෂෙයන්ම ගරු මංගල සමරවීර මෙග් මිත මන්තීතුමා සිටීම
ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. එතුමා උෙද් සඳහන් කළා, ධම්මික
ෙපේමලාල් රයිගම කියලා ජනාධිපතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරෙයක් පුරා වස්තු විකිණීමකට සම්බන්ධයි කියලා. මම
භය නැතිව, පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ එෙහම ෙකනකු
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ජනාධිපතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයකු හැටියට
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක. මා දන්නා තව කටයුත්තක්
කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කථා කරලා ඉවරයි ෙන්. මා කියන
ෙද් අහ ගන්න.
ඊළඟට, මා දන්නා තව කාරණයක් කියන්නම්. මම එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් සිදු වුණු ෙදයකුයි මා ෙම්
කියන්ෙන්. බණ්ඩාරෙවල අෙප් ෙහොඳ හිතවතකුෙග් ෙගදරක්
තිබුණා. යම් ෙකනකු ඇවිල්ලා ෙම් ෙගදර පවරා ගත්තා. ඔහුෙග්
නම රාජපක්ෂ. ෙපොලීසියත් භය වුණා. අපි සියලුම ෙදනා මැදිහත්
ෙවලා ඒ ෙවලාෙව් කටයුතු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්, අද
බණ්ඩාරෙවල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක රවි
ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ෙම් ගැන අහලා බලන්න. ඒ පුද්ගලයා
රාජපක්ෂ කියන නම විකුණලා, ඒ නම අරෙගන ඇවිල්ලා
ෙපොලීසියත් මුළා කරෙගන මාස තුනක් ෙම් ෙගදර හිටියා. තව
ටික දවසක් හිටියා නම් ඒ ෙගදර අම්මා මැෙරනවා. ෙමොකද, ෙම්
ෙගදර භාර ගන්න ඇවිල්ලා හිටපු ෙකනා ෙකොෙහන්ද ආපු
පුද්ගලෙයක්. රාජපක්ෂ නම පාවිච්චි කරමින් ආපු ෙකෙනක්.
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා අද ෙම්
රෙට් ඉහළ තානාන්තර දරන උදවියෙග්, ඒ වාෙග්ම
ජනාධිපතිතුමන්ලාෙග් නම් විකුණමින් විශාල පිරිසක් යම් යම්
ෙද්වල් කරෙගන යන බව. අපි දන්නවා, ඒ වාෙග් සිදු වුණු යම් යම්
සිදුවීම් ගණනාවක්. පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම්
ෙමොෙහොත ෙවද්දී තුන්සිය ෙදනකු පමණ ෙම් නම් විකුණමින් කර
තිෙබන අපරාධ පිළිබඳව ෙපොලීසිෙයන් පරීක්ෂණ කරෙගන
ගිහිල්ලා තිෙබන බව. මා හිතනවා, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ෙම්
අයෙග් නම් මාධ මඟින් ෙහළි කරාවි කියා.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔබතුමා පැහැදිලිවම කියනවා ද, රයිගම ජනාධිපති ෙල්කම්
ෙකනකු ෙනොෙවයි කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඔව්.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එතුමාම අද උෙද් පකාශ කළා,
අෙප් සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත ාංශය අය වැෙයන් අඩුම
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මුදලක් ලැෙබන අමාත ාංශයයි කියලා. ඒක ඇත්ත. ගරු මංගල
සමරවීර මන්තීතුමා, අෙප් මිතයා, මතක තියා ගන්න, අය වැෙයන්
මුදල් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් වැඩ කරන අමාත ාංශ කිහිපයකුත්
තිෙබනවා; අය වැෙයන් මුදල් නැතිව වැඩ කරන්න පුළුවන්
අමාත ාංශත් තිෙබනවාය කියන එක. අෙප් අමාත ාංශයට මුදල්
අවශ ෙවන්ෙන් එක ෙදයකටයි. ඒ, අෙප් ෙල්කම්තුමන්ලාට, ඒ
අදාළ රාජ නිලධාරින්ට පඩි ෙගවන්න.
ගරු කබීර් හාෂිම් මන්තීතුමනි, රාජ ආයතනයක් හැටියට
අෙප් ආයතනය ලබන මාසෙය් රුපියල් මිලියන 273ක් දිරි දීමනා bonus - හැටියට ෙගවනවා ෙගොවීන්ට සහ ෙසේවකයින්ට. මට
කියන්න ෙකොෙහේද එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ වග කීම අපට භාර දුන්නා. අපි
ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ වනවා-

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මා පශ්නයක් අහන්න ද, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

අහන්න.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔබතුමන්ලා සීනි කිෙලෝවකින් අය කරන බද්ද කීය ද, ගරු
ඇමතිතුමනි?

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

සීනි කිෙලෝ එකකින් අය කරන බද්ද අය කෙළේ නැත්නම්
ෙද්ශීය කර්මාන්තය වැෙටනවා.
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

නැහැ. මා අහන්ෙන් ඒක කීය ද කියලායි.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ෙම් ෙමොෙහොත ෙවද්දී රුපියල් 22යි.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

මතක තියා ගන්න. ෙගොවීන්ට ෙගවීම් විශාල වශෙයන් වැඩි
කරලා තිෙබනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

නැහැ, රුපියල් 30යි.
[බාධා කිරීමක්]

හිටියා නම්, උතුරු නැෙඟනහිර වී වගා කරන එක ෙනොකර සිටියා
නම් හාල්වලින් අපි ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවාද? නැහැ. හාල්
ආනයනය කරනවායි කියලා අපි හාල් ආනයනය කරන එකටද,
උදවු කරන්න ඕනෑ? අද ඒක ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි,
ඉන්ධන ළඟට අපි වැඩිම විෙද්ශ විනිමයක් වියදම් කරන්ෙන් සීනි
ෙගන්වන්න සහ එතෙනෝල් ෙගන්වන්න. ඒ රුපියල් ෙකෝටි
6,500ක්. අපි ෙම් අමාත ාංශය භාර ගනිද්දී ෙම් රෙට් සීනි
නිෂ්පාදනය කරලා තිබුෙණ් අවශ තාෙවන් සියයට 4යි. ඒ
ආයතන ෙදක තුනම වික්ෙක් ඉස්සර අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්යි,
කබීර් මන්තීතුමනි. ඒ කුණු ෙකොල්ෙලට. තුට්ටු ෙදකට වික්ෙක්.
[බාධා කිරීමක්] තුට්ටු ෙදකට වික්ෙක්. අදත් ෙසේවකෙයෝ මහ
පාෙර්. හැබැයි ඒ හම්බ කරපු උදවියෙග් ඥාතිවරු අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් ඉන්නවා. අන්න ඒකට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්
කියලා කබීර් මන්තීතුමනි, මට කියන්නෙකෝ. උත්තරයක් ෙදන්න.
ඒ ෙහොරා කාපු උදවියෙග් අධ ක්ෂවරියන් අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ෙමොකක්ද හර්ෂ මන්තීතුමා
කියන්ෙන්? කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙකරුවා. මම
කියන්ෙන් පැහැදිලිවම. මම කියන්ෙන් දන්න හින්දා. හර්ෂ
මන්තීතුමා මාව දන්නවා ෙන්. ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්.
ඔබතුමාෙග් තර්ක ශාස්තය අවුරුදු දහයක් අපි -එක්සත් ජාතික
පක්ෂය- පිළිගත්තා. ෙදයි හාමුදුරුවන්ෙග් පිහිටයි! අදත්
විපක්ෂෙය්. හරිද? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි යම්
ෙදයක් කියන්ෙන් ෙනොදැන ෙනොෙවයි. ඒකයි මම කිව්ෙව්. ෙම්
ෙමොෙහොත ෙවද්දී පැල්වත්ෙත විතරක් ෙගොවිෙයෝ 5,288කට අපි
දිරි දීමනා ෙගවනවා, රුපියල් 15,000 ගණෙන්. ෙසවණගල
ෙගොවීන් 1,319කට විතරක් රුපියල් 39,000 ගණෙන් දිරි දීමනා
ෙදනවා. ෙසේවකයන්ටත් එක්ක රුපියල් මිලියන 277ක් දිරි දීමනා
ෙගවනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් ආයතන ෙදෙක්. ෙම් ෙමොෙහොත
ෙවද්දී කබීර් හාෂිම් මාෙග් මිතුරු මන්තීතුමනි, පාඩු ලබන ෙම්
ආයතන කීපෙයන් විතරක් අපි රුපියල් බිලියන 1 1/2ක් ස්ථීර
තැන්පත් විතරක් දාලා තිෙබනවා.

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு ல

2784

රුපියල් 27ට රුපියල් තුනක් වැඩි-

ඇත්ත කථා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඒක කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් වනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්තය
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කෙළේ නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඕක
ෙන් UNP එෙක්දී අපට ෙකළ වුෙණ්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දන්නවා ද? [බාධා කිරීමක්] ෙම් අහන්න.
ගරු කබීර් හාෂිම් මන්තීතුමනි, ඕක තමයි අෙප් කාලෙය්
හාල්වලටත් වුෙණ්. ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ෙවනස් වුණා හාල් ෙසේරුවට.
හාල් පරිෙභෝජනය වැඩියි කියලා, ෙම් රෙට් මහවැලිය ෙනොහදා

තමුනාන්ෙසේලා ෙමොන පම්ෙපෝරි ගැහුවත් මම ඇත්ත
කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රාජකාරි
ෙකොටස කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙවනම කථාවක්. නමුත් වැෙඩ්
තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන පම්ෙපෝරි ගැහුවත් එදා අෙප්
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට දුන්නු උත්තරය තමයි ෙදන්න
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන තරම් හිතලා ෙමොන විධියට
ගමන් කළත්, තවම ඉන්ෙන් පරණ 'ෙජොකියා'මයි. ෙමොන අලුත්
පතිපත්තියක ගියත් පරණ 'ෙජොකියා' එක්කම තමයි යන්ෙන්. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි! කියන එක තමයි
කියන්න තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා]

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ගරු කබීර් හාෂිම් මන්තීතුමා
පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. අපි ෙහොඳ මිතෙයෝ. නමුත් ෙවලා
තිෙබන හානිය පිළිබඳව මීට වැඩිය කථා කරන්න අවශ නැහැ.
ෙකොෙහොම නමුත් ෙම් මිනිත්තු අෙට් සුළු කාල ෙව්ලාව තුළ ගිය
අවුරුදු එක හමාර තුළ අපි, අෙප් අමාත ාංශය ලබා ගත්ත දියුණුව
ගැන කියන්න ඕනෑ. අපට රුපියල් මිලියන 90ක් වාෙග් සුළු
මුදලක් ලැබුණත් අපි රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් උපදවන උදවිය.
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් උපදවලා රජෙය් ෙසේවක මහත්තුරුන්ව
බලා ගන්නවා; ෙගොවීන්ව බලා ගන්නවා; ඒ ආෙයෝජනය නැවත
වතාවක් ෙදගුණ ෙතගුණ කරනවා.
මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ,
අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලාට, අෙනක් නිලධාරි
මහත්තුරුන්ට, ඒ වාෙග්ම උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්
සභාපතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් නිලධාරි මහත්තුරුන්ට, සියලුම
කර්මාන්ත ආයතනවල පධාන විධායක නිලධාරි මහත්තුරුන්ට, ඒ
සභාපතිවරුන්ට සහ සියලුම ෙසේවක මහත්තුරුන්ට පසු ගිය අවුරුදු
එක හමාර ඇතුළත සම්පූර්ණෙයන් අෙනක් පැත්තට-

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න ඔබතුමා අවසර
ෙදන්න. දැනට මාස හයකට කලින්, ආයතනෙය් පඩි ෙගවන්න
බැරුව ෙමහාට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් දැම්ෙම් ඇයි කියලා
මම අහන්න කැමැතියි.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

කවුද, අර හර්ෂ මන්තීතුමා ද කිව්ෙව්. කෑවා ෙන් ලණුව. මම
අහෙගන සිටියා. දුන්න ලණුව කෑවා. ෙම් අහන්න. මාස හයකට
ඉස්ෙසල්ලා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් සීනි කර්මාන්ත
අමාත ාංශයට දැම්ෙම් නැහැ. මතක තියා ගන්න. ඒක මම
කියන්නම්.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

දැම්මාද, නැද්ද කියලා කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඒක ෙන් මම කිව්ෙව්. ආෙයත් ලණුව කෑවා, කියලා. ලජ්ජා
නැහැ ෙන්. කන්න එපා, මදිද කෑවා, ඔය ලණුව. අර කියද්දී හර්ෂ
මන්තීතුමා ෙම්ෙසේ අස්ෙස රිංගනවා. අවුරුදු ගණනක් එතුමා
කියනවා, statistics. මළ ෙකළියයි, මැච් එක ගහලා ඉවර වුණාම
hit wicket. කවුද, ෙගනාෙව්? ආචාර්ය- [බාධා කිරීමක්] කබීර්
හාෂිම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙජ ෂ්ඨෙයක්. තවත් ලණු කන එක නතර කරන්න. මම බලාෙගන
හිටියා. ගිහින් කාලා ආවා. ඇවිත් ඒක කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙමොන ෙද් කිව්වත් අප ෙදෙගොල්ෙලෝ යාළුෙවෝ.
ඒක ෙවනම කථාවක්. නමුත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් මතක තබා
ගන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට වග කීමක් භාර දුන්නා. ඒ වග
කීම ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙගෞරවෙයන් අප ඉෂ්ට කර
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක තවත් ඉදිරියට අරෙගන
යනවා. [බාධා කිරීමක්]
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තලතා මන්තීතුමිය මෙග් ෙයෙහළිය නිසා මා ෙමොකුත්
කියන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් අෙප් ෙගොවි ජනතාව සියලුම
ෙදනාට ස්තුති කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 1994 රටම පරදිද්දි මා
විතරයි මහියංගනය දිනුෙව්. [බාධා කිරීමක්] ඔන්න ආෙයමත්
වැඩකට නැති කථාවක් කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] භය ෙවන්න එපා.
ඒක අප කරලා ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීමක්] අෙප් ෙගොවි
ජනතාවට ස්තූතිවන්ත ෙවමින් අෙප් සියලුම නිලධාරි
මහත්වරුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් - [බාධා කිරීමක්] ඔය හීනය
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දැක්කා. හැම දාම දකින්ෙන් ඔය හීනය. ඕක
හැම දාම දකින හීනය. අපත් ඔය හීනය අවුරුදු ගණනක් දැක්කා,
මෙග් මිත කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමනි. පරණ ''ෙජොකියා'' සිටින තුරු
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය හිනය හැම දාම දකිනවා. භය ෙවන්න එපා.
සියලුම ෙදනාට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව හමාර කරනවා.

[பி.ப. 2.30]

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා

(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்)

(The Hon. Palany Thigambaram)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஆ ம் ஐக்கிய
மக்கள் சுதந்திர
ன்னணியின் ஒன்பதாவ
வர
ெசல த்
திட்டத்தில்,
குறிப்பாக
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில்
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில்
கலந் ெகாண் உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைத
யிட் மகிழ்ச்சியைடகிேறன். ெப ந்ேதாட்டங்கள் குறித்த சில
அவதானிப் க ம் சில
ன்ெமாழி க ம் இந்த வர
ெசல த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. பிரதானமாக
ெப ந்ேதாட்டங்களில்
வா ம்
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்
கைள ம் மற் ம் அதேனா
இைணந்த ஏைனய ெதாழில்
ைறயினைர ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மக்கள் பிரதிநிதி
என்ற வைகயில், வர
ெசல த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ள விடயங்கைள மீள்பார்ைவ டன் எ த் க்காட் ,
அ குறித்த என
க த் க்கைளப் பதி ெசய்யலாம் என
நிைனக்கின்ேறன்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வர ெசல த்திட்ட
அறிக்ைகயின் 2.7ஆம் பந்தியில் “ெப மதி ேசர்க்கப்பட்ட
ேதயிைல, இறப்பா் மற் ம் க வா உற்பத்திகளின் ஏற் மதி
வ மானம் 3,000 மில் யன் ஐக்கிய அெமாிக்க ெடாலராக
அதிகாித்ததன் லம் ெப ந்ேதாட்டப் பயிர்கள் எவ்வா உயர்
ெப மதிெகாண்ட ஏற் மதிகளாக மாற்றப்பட
ம் என்ப
ெதளிவாகின்ற ” எனச் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள . இந்தக்
க த்திைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்
சிறந்த ெசயலாற்
ைக ைடய ஒவ்ெவா
கம்பனிக்கும் மீள்ந ைக, ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள
ச க அபிவி த்தி மற் ம் ேதயிைல
ஏற் மதிகளின் அளவிைன அதிகாித்தல் என்பவற் க்காக 6
த
வட்
டன்
கூ ய
எட்
வ ட
திர்ச்சி
அ ப்பைடயிலான கடன் திட்டத் க்கு சுமார் 500 மில் யைன
வழங்குவதற்கு
ன்ெமாழிவெதன
இவ்வர
ெசல த்
திட்டத்தின் 11.1ஆம் பந்தியில் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள .
ேம ம், தற்ேபாதி க்கும் குத்தைக ஏற்பா க க்குப் திய
நிபந்தைனகைள
உள்ளடக்கும்
வைகயில்,
தி த்தம்
ெசய்யப்ப ம் என ம் ேமற்கூறிய பந்தியில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ள . ேமற்கூறிய இரண் பந்திகளி
ந் ம் க்கிய
மான ஒ விடயத்ைத விளங்கிக்ெகாள்ளக் கூ யதாக ள்ள .
அதாவ , ேதயிைல ஏற் மதி வ மானம் உயர்வாக
உள்ள டன் அதைன ேம ம் அதிகாிப்பதற்கு அரசாங்கம்
ன்ெமாழி கைளச்
ெசய் ள்ள
என்பதாகும்.
இ
வரேவற்கக்கூ ய விடயமாகும். அேதேநரம், அத்தைகய
அதிகாிப்பிைனச்
ெசய்வதற்காகப்
ெப ந்ேதாட்டக்
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கம்பனிக க்குக் கடன்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ஏற்பா கள்
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அந்தக் கடன்கள் மீள்ந ைக மற் ம்
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின்
ச க
அபிவி த்தி
என்பவற் க்காக வழங்கப்ப ெமனக் குறிப்பிடப்பட்
ப்பைத
நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன்.
ெப ந்ேதாட்டங்களின் அபிவி த்தி என்ப இந்த இரண்
விடயங்களிேலேய
தங்கி ள்ள .
குறிப்பாக,மீள்ந ைக
என்ப தற்ேபா மந்த கதியிேலேய இடம்ெபற் வ கின்ற .
இதனால் ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள் கா களாக மாற்றமைடந்
வ கின்றன. உண்ைமயில் கா கைள ெவட் த்
ப் ர
ெசய்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ச க அபிவி த்தியில்
ேதாட்டக் கம்பனிகள் அக்கைற காட்டேவண் ம் என்ப ம்
இந்தக் கடன் அறிவிப்பில்
க்கியப்ப த்தப்பட் ள்ள .
ஆனால், நைட ைறயில் இந்த நிைலைமயிைன அவதானிக்க
வதில்ைல. ன் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ேதாட்ட
நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்ட பல்ேவ ச ைககள் தற்ெபா
வழங்கப்ப வதில்ைல. குறிப்பாக, ேதாட்டப்பகுதிப் பாைத
அபிவி த்தி, மலசலகூட வசதிகள், கு நீர் வசதிகள் ேபான்றன
ன் ேதாட்ட நிர்வாகத்தினாேலேய ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .
ஆனால், தற்ேபாைதய ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் இவற்ைறப்
றக்கணிக்கின்றன. அேதேவைள மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய
நாங்கேள எம
பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர
ெசல த்
திட்டத்தி டாக இவற்ைற ேமற்ெகாண்
வ கின்ேறாம்.
எனேவ, இந்த உட்கட் மான வசதிகள் தவிர்ந்த ேவ ச க
அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு எங்களால் நிதி ஒ க்கீ ெசய்ய
யாமல் உள்ள .
ெகளரவ
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கேள,
குத்தைக
ஏற்பா க க்குப்
திய
நிபந்தைனகைள
உள்ளடக்கும்
வைகயில் தி த்தம் ெசய்யப்ப ம் என வர ெசல த் திட்ட
அறிக்ைகயில்
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .
அப்ப யாயின்
ெதாழிலாளர்க க்கான இந்த உட்கட் மான வசதிகைள
வழங்குவதற்கு ேதாட்டக் கம்பனிகள் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்
என்ற
நிபந்தைன
அதில்
ேசர்க்கப்ப தல்
ேவண் ம்.
ேதாட்டப்பகுதிக்ெகன இ ந்த ேதாட்ட உட்கட்டைமப்
அைமச்சும்
இல்லாத
நிைலயில்
இந்த
நிபந்தைன
அவசியமானதாக இ க்கும் எனக் க
கின்ேறன். அேதேநரம்
நிபந்தைனகள்
மீளைமக்கப்ப ம்ேபா
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயம் ெதாடர்பில் அரசாங்கம்
தன பாிந் ைரகைள அதில் உள்ளடக்க ேவண் ம். தற்ேபா
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விவகாரம் என்ப
ேதாட்டக் கம்பனிக க்கும் ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் இைடயி
லான விடயமாக மாத்திரம் மாற்றப்பட் ள்ள . ஒவ்ெவா
ைற
கூட்
ஒப்பந்தம்
ைகச்சாத்தி ம்ேபா ம்
நாம்
ேபாராட்டங்கைள
நடத் கின்ேறாம்;
அரசாங்கம்
வர
ெசல த் திட்டத்தில் ஏேத ம் ச ைககைளேயா, பாிந் ைர
கைளேயா ெசய் ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், அைவ
அைனத் ம் ஏமாற்றமாகேவ ெதாடர்ந் ெகாண்
க்கின்றன.
இந்த
விடயத்தில்
ெதாழிலாளர்க ம்
அவர்களின்
பிரதிநிதிகளாகிய நாங்க ம் கவைலயான மனநிைலயிேலேய
உள்ேளாம் என்பைத மனவ த்தத் டன் கூறிக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
எனேவ,
கூட்
ஒப்பந்தம்
மீள
வ வைமக்கப்ப ம் சந்தா்ப்பத்தில் அரசாங்கம் ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள் மீதான நல்ெலண்ணத்ைத ெவளிப்ப த் ம்
வைகயில்
அவர்களின்
சம்பளம்
ெதாடர்பான
ஒ
நைட ைறைய அறி கப்ப த்த ன்வரேவண் ம். அத்தைகய
ஒ
சந்தர்ப்பத்தில் தனிேய ஒ
ெதாழிற்சங்கத்தி டாக
மட் மல்லா ,
அைனத் த்
ெதாழிற்சங்கங்கள்
மற் ம்
கம்பனிகள் இைணந்த ஒ
கலந் ைரயாடைலச் ெசய்ய
ேவண் ெமன ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.

2788

இதற்கு
ன்னரான
வர
ெசல த்
திட்டத்தில்,
பாவிக்கப்படாத நிைலயி ள்ள ெப ந்ேதாட்டக் காணிகள்
யற்சியாளர்க க்கு பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என்ெறா திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்ட . அதைன நாங்கள் ேதாட்டங்களில் வா ம்
ெதாழிலற்ற இைளஞர்க க்கும் ேதாட்டப்பகுதி
டைமப்
க்கும் பகிர்ந்தளிக்குமா
ேகாாியி ந்ேதாம். ஆனா ம்
தற்ேபாைதய வர
ெசல த் திட்ட அறிக்ைகயின் 41வ
பந்தியிேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள 50,000 அலகுகைளக்ெகாண்ட
ட் த் ெதாகுதிகைள அைமப்பதற்கு அத்தைகய பாவிக்கப்
படாத நிலம் ஒ க்கப்ப மா என்ப குறித் த் ெதளிவின்ைம
காணப்ப கின்ற .
உண்ைமயில்
எங்கள்
எதிர்பார்ப்
தற்ேபா
நைட ைறயி ள்ள 'லயன்’கைள ேமேல கட்
உயர்த்தி அவற்ைற மா ‘லயன்’களாக மாற்றிக் ெகாள்வ
அல்ல. மாறாக ஆகக் குைறந்த
7 'ேபர்ச்சஸ்' நிலத்
ண்ைடயாவ
ஒவ்ெவா
ெதாழிலாளர் கு ம்பத் க்கும்
ெபற் க்ெகா த் , அவர்க க்குத் தனியான ஒ
ட்
அலகிைன வழங்குவதாகும். அரசாங்கத்தின் வர
ெசல த்
திட்ட ன்ெமாழி அ வாகேவ அைமய ேவண் ம் என்பேத
எம எதிர்பார்ப்பாகும்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வர
ெசல த்
திட்ட அறிக்ைகயின் 10வ பந்தியில் சி ேதாட்டப் பயிர்ச்
ெசய்ைகயாளர்க க்கு ஏக்க க்கு 5,000
பாய் மானியம்
வழங்குவதற்கு
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . இதைன நாங்கள்
வரேவற்கின்ேறாம்.
இ ந்தேபாதி ம்
இ ேபான்ற
குறித் ைரக்கப்பட்ட அபிவி த்தித் திட்டெமான்
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின்
ட் க்கான
நில
விடயத்தி ம்
ன்ெமாழி ெசய்யப்படேவண் ம் என்பேத எம எதிர்பார்ப்
பாகும். அேதேநரம் இ ெப ந்ேதாட்ட அைமச்சின் காணிப்
பகிர்ேவா ெதாடர் பட்ட ஒ விடயமாக அைமய ேவண் ம்
என நாம் ேவண் கின்ேறாம்.
இலங்ைகக்குப் கழ்ேசர்த் த் தந்த ேதயிைலத் ைறேய!
இந்த ேதயிைலத் ெதாழிற் ைறைய வளர்த்ெத ப்பதில்
ெப ம்பங்காற்றிய ெப ைம ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளேய
சா ம். ஆனால், இன்
அந்தத் ேதயிைலத் ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள்
குைறந்தபட்சம்
தரமான
ேதயிைலப்
பானத்ைதப்
ப கும்
நிைலகூட
இல்ைல.
அவர்கள்
இப்ெபா
ம் 'ேலபர் டஸ்ட்' எனப்ப ம் ேதயிைலையேய
ப கி வ கின்றார்கள். எனேவ, ேதயிைலத் ள் தல் சம்பளம்
வைர அைனத்
விடயங்க க்கும் நாளாந்தம் ேபாரா க்
ெகாண்
க்கும் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின்
ட் ப்
பிரச்சிைனையத்
தீர்த்
ைவக்க
ன்வந்தி க்கும்
அரசாங்கத்தின் குறித்த
ன்ெமாழிைவ வரேவற்கின்ேறாம்.
அேதேவைள, அ
நில ாிைம டன்கூ ய ட் த் திட்டமாக
அைமவ டன்,
ெப ந்ேதாட்டத் ைற
அைமச்சுடன்
இைணந்ேத அதைனச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம் என்ற ேவண்
ேகாைள ம் எம ெதாழிலாளர்கள் சார்பாக வி த் , என
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். வணக்கம்.

[අ.භා. 2.36]

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අෙප් මිත ගරු ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, සීනි
කර්මාන්තය නංවන්න රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මහා විශාල ෙමෙහවරක්
කළාය කියලා. හැබැයි, සීනි නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා
තුනම පටන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්ය කියන
එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා ගල්ඔය ව ාපාරය යටෙත් ඩඩ්ලි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

ෙසේනානායක මැතිතුමා විසින් තමයි ගල්ඔය සීනි සමාගම පටන්
ගත්ෙත්. පැල්වත්ත සීනි සමාගම සහ ෙසවණගල සීනි සමාගම
පටන් ගත්ෙත් 1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්දී
රණසිංහ
ෙපේමදාස
මැතිතුමාත්,
ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාත්
විසින්ය
කියලා
මා
කියනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවුරුදු 20 තුළ ෙම් රෙට් එකම සීනි
කර්මාන්තශාලාවක් හදන්න බැරි වුණා.
1994 වන විට ෙම් රෙට් සීනි අවශ තාෙවන් සියයට 20කට
කිට්ටු ෙවන්න ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කළා. එදා සීනි අවශ තාව
තිබුෙණ් සීනි ෙටොන් හාරලක්ෂයයි. අපි සීනි ෙටොන් 70,000ක්
නිෂ්පාදනය කළා. අද සීනි ෙටොන් හයලක්ෂයක් පිට රටින්
ෙගෙනනවා. වැඩිෙයන්ම සල්ලි යන්ෙන් සීනිවලටයි. අපි දන්නවා
පසු ගිය කන්නෙය් නිෂ්පාදනය වැඩි වුණා. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම ෙටොන් 70,000 ඉලක්කයට එන්න බැරි
වුණ බව. මෙග් හිතවත් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි,
රුපියල් බිලියනයක් ස්ථිර තැන්පත් දැම්මා ෙහෝ, මහා
භාණ්ඩාගාරයට දුන්නා ෙහෝ කියලා පත්තෙර් තිෙබනවා මම
දැක්කා. මම අහනවා, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අඩු තරමින් උක්
ෙගොවියාව ශක්තිමත් කරන්න කීයකින් උක්ගස්වල මිල වැඩි කළාද
කියලා? සීනි මිල වැඩි ෙවනවා. මට මතකයි සීනි රුපියල් 11ට
තිබියදී තමයි, පැල්වත්ත සීනි සමාගම පටන් ගත්ෙත්. එදා උක්
ෙටොන් එකකට රුපියල් 550ක් ෙගව්වා. නමුත් අද තවම
ෙගවන්ෙන් රුපියල් 4,000යි. ලාභ තිබුණා නම් කරුණාකර උක්
ෙගොවියාට උක් සඳහා ෙගවනු ලබන මිල වැඩි කරන්නය කියලා මා
ඉල්ලනවා. ෙසවණගල සීනි සමාගෙම් සාමාන නිෂ්පාදන
ධාරිතාව සම්පූර්ණ ෙවන්න නම් දවසකට උක් ෙටොන් 1,200ක්
අඹරන්න ඕනෑ. ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, අද
අඹරන්ෙන් උක් ගස් ෙටොන් 750යි. මම පසු ගිය සතිෙය්ත් එෙහේ
ගිහිල්ලා ආෙව්.

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

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඔය සල්ලි දාලා factory එක හදන්න.
Factory එෙක් ධාරිතාව බැහැලා තිෙබන්ෙන්. තමුනාන්ෙසේලා
අලුතින් හදපු factory එක ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඔබතුමා කිව්වා ෙන් ෙටොන් 750යි ඇඹරුෙව් කියලා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඔව්, දවසකට.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

දවසකට ෙටොන් 1,250 ගණෙන් අඹරලා තමයි, ඔය ඉතිරි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

නැහැ, නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

නැහැ කියන්න එපා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඔය ඔක්ෙකෝම අසත .

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඒ මෙග් දිස්තික්කය. තමුන්නාන්ෙසේත් අෙප් යාළුෙවක්.
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද, ෙම් මහ කන්නෙය් උක් ගස් ඉතුරු
වුණා කියලා?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මෙග් ගම, මෙග් ආසනය ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආසනෙය් ෙනොෙවයි, දිස්තික්කෙය්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

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

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

අපි ෙදන්නා ෙහොඳ යාළුෙවෝ.

අඹරගන්න බැරි ෙවලයි ඉතුරු වුෙණ්.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

අඹරගන්න බැරුව තමයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඉතින් ඒක තමයි. ෙටොන් 1,250යි අඹරන්න පුළුවන්. ෙටොන්
1,250ට වඩා අඹරලාත් තව ඉතුරුයි.

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඊළඟට ඔබතුමා ඇහුවා, උක් ෙගොවියාට උක් සඳහා ෙගවනු
ලබන මිල වැඩි කළාද කියලා. ඔව්, රුපියල් 3,000 ඉඳලා රුපියල්
4,000 දක්වා මිල වැඩි කළා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

තමුන්නාන්ෙසේ අමාත ාංශය භාර ගන්න ෙකොට ඒ මිල
රුපියල් 4,000 කරලා තිබුෙණ්. ඒක මම ෙහොඳින්ම දන්නවා.
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ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

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

නැහැ. මම ආවට පස්ෙසේයි වැඩි කෙළේ.

ඔබතුමා පැල්වත්ත සීනි සමාගම ගැන කියන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

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

(மாண் மிகு ல

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

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

තමුන්නාන්ෙසේ වැඩි කරන්න ෙකෝ. ෙම් වතාෙව් බිලියනයක්
ලාභ තිබුණා නම් උක් ගස් මිල වැඩි කරන්න. තවම උක් ෙගොවියා
දුප්පත් ෙගොවිෙයක්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඒක තමයි. ෙසවනගල විතරක් ෙගොවිෙයෝ 1700කට අප දිරි
දීමනාවක් ෙදන්ෙන් ඔවුන් කළ ෙදයට. ෙම් රෙට් ෙගොවිෙයකුට
රුපියල් 39,000 ගණෙන් දුන්න දවසක් කියන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

மன் ெசெனவிரத்ன)

පැල්වත්තට අප රුපියලක්වත් ණය නැහැ. පැල්වත්ෙත් ෙම්
අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 780යි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඒක නිසා තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. පැල්වත්ත සීනි සමාගම
පටන් ගන්නා විට -ඔබතුමා එන්න ඉස්සර මා කියන්ෙන්- සීනි
කිෙලෝව රුපියල් 11ට තිෙයද්දී උක් ෙටොන් එකකට රුපියල්
550ක් ෙගව්වා. අද සීනි කිෙලෝව රුපියල් එකසිය ගණනක්
ෙවනවා. කරුණාකර, උක් ෙගොවියාට ෙගවන මිල රුපියල් 4000
ෙනොෙවයි, රුපියල් 5,000ක්වත් කරන්න.

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

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

සති ෙදකකට කලින් මා ෙසවනගලට ගියා. ෙසවනගල
කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවකයින්ෙග් පඩි වැඩි කර තිෙබනවා.
ෙගොවියාෙග් උක් මිල වැඩි කරලා නැහැ. අප ෙදෙදනාත් යමු. මා
තමුන්නාන්ෙසේත් සමඟ යන්න ලැහැස්තියි. තමුන්නාන්ෙසේ මාෙග්
මිතයා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

සීනි කිෙලෝව රුපියල් 94යි; එකසිය ගණනක් ෙනොෙවයි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

4000ක් ෙගවනවා ෙන්. තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

අප ෙගොවි සංවිධාන හදන්නයි යන්ෙන්. අප ෙදෙදනාත්
බලන්න යමු. තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම එක සීනි -

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

ඔබතුමා විකුණන්ෙන් රුපියල් 94ට. ඔබතුමා කියන්ෙන්
factory එෙක් ගණන. අපි කියන්ෙන් කෙඩන් ගන්නා ගණන.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

මෙග් හිතවත් රංජිත් මන්තීතුමනි, ෙම් කර්මාන්තශාලා ෙදක
භාර ගනිද්දී ඔබතුමා දන්නවාද, ෙසවනගල වගා කර තිබුෙණ්
ඉඩම්වලින් සියයට 50.6යි කියලා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

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

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

මම වැඩි හරියක් කාලය ගත කරන්ෙන් -

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොෙහොම උත්සාහයක් දරනවා. ඇමතිතුමනි,
මම කියන්ෙන් උක් ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න කියලායි.
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පධාන වගාව උක් වගාව. දුප්පත්
මිනිසුන් වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්.
කරුණාකර, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

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

මම කියපු අෙනක් කථාව තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට අලුෙතන්
එක සීනි සමාගමක්වත් පටන් ගන්න බැරි වුණාය කියන එක. ඔය
තුනම -හිඟුරානයි, පැල්වත්තයි, ෙසවනගලයි- යූඑන්පී රජය
කාලෙය්දී පටන් ගත්ත ඒවා. කරුණාකර, සීනි ගැන කථා
කරනවා නම්, අලුත් එකක් පටන් ගන්න. ඒක හරි ෙන්ද? [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

හිඟුරාන අපි වික්කා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසවනගල කුණු
ෙකොල්ෙලට වික්කා; පැල්වත්ත කුණු ෙකොල්ෙලට වික්කා.

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ෙවනත් ෙභෝග වවපු ෙගොවිෙයෝ 1200ක් අලුෙතන් උක් වගා
කරන්න පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ? දිරි දීමනාව නිසායි. සියයට
18කට තිබුණු ෙපොලිය අපි සියයට 8 කළා. කලින් උක් ෙගොවියාට
මුදල් ෙගව්ෙව් මාස හතරකින්. අප ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ෙගවනවා.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

කුණු ෙකොල්ෙලට වික්කා කියලා ඔබතුමා ෙකොෙහොමද
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] හරි, ඔබතුමාටත් ගන්න තිබුණා ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

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

මම කියන්ෙන් ඔබතුමා කර්මාන්තශාලාවක් පටන් ගන්න
කියලායි. අපි දන්නවා ඇමතිතුමනි, -

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

එතුමාටත් ගන්න තිබුණා ෙන්, කුණුෙකොල්ෙලට වික්කා නම්.
එතුමාත් ඒ ෙවලාෙව් ඒ පැත්ෙත්ෙන් හිටිෙය්. දැන් ඔක්ෙකොම
අමතක ෙවලා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් බිබිල - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. මට කථා කරන්න අවසර ෙදන්න. බිබිල සීනි සමාගම
පටන් ගන්න හිටියා. ඇයි බිබිල සීනි සමාගම පටන් ගත්ෙත්
නැත්ෙත්? බිබිල සීනි සමාගම - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මම
ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි බිබිල සීනි සමාගම පටන් ගන්න
බැරි වුෙණ්? ෙම් බිබිල සීනි සමාගම පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා
ෙලොකු ෙකොමිස් එකක් ඉල්ලුවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට මම
ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. අපි සීනි ගැන කථා කරන එක
නවත්වමු ෙකෝ. සීනි වැඩිය කෑෙවොත් බෙඩ් අමාරුව හැෙදනවා.
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, 1970, 1980 ගණන් වන ෙකොට
ෙම් රෙට් විෙද්ශ විනිමෙයන් සියයට 80ක් ලැබුෙණ් ෙත්, ෙපොල්,
රබර්වලින් කියලා අපි දන්නවා. රබර් වගාව එන්න එන්න අඩු
වුණා. මට මතකයි, 2002 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිබියදී
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් රබර් ෙහක්ෙටයාර 40,000ක් වවන්න
අපි පටන් ගත්ත බව. මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, නමුත් ඒ
ෙහක්ෙටයාර 40,000න් මම හිතන හැටියට තවම ෙහක්ෙටයාර
10,000කට වැඩි ගණනක් තමයි වවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්වයට
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒකට අවශ නිලධාරින් ෙයොදවලා නැහැ.
ක්ෙෂේත නිලධාරින් ඉන්ෙන් 15 ෙදනායි, නැත්නම් 16 ෙදනායි. මම
ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම් ව ාපෘතිය සකස් කරනවා නම් අඩුම
තරමින් ඒ සඳහා ක්ෙෂේත නිලධාරින් වැඩි කරන්න කියලායි. එදා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ අෙප් ආණ්ඩුව තිබියදී අපි කිව්වා - [බාධා
කිරීමක්] ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඔබතුමා සමස්ත නිෂ්පාදනය ගැන ද කථා කරන්ෙන්, නැත්නම්
IFAD project එක ගැන ද?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් විෙශේෂ රබර් ව ාපෘතිය ගැන.
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(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 2002 අපි ඒ විෙශේෂ ව ාපෘතිය
පටන් ගත්ෙත්. ඔබතුමා එවකට යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය්.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා තමයි එවකට වැවිලි කර්මාන්ත
ඇමති හැටියට හිටිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේ හිටිෙය් අෙප් පැත්ෙත්;
යූඑන්පී එෙක්. එදා පටන් ගත්තා, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්
ෙහක්ෙටයාර්
40,000ක
රබර්
ව ාපෘතියක්.
අහන්න
නිලධාරින්ෙගන්. ෙහක්ෙටයාර් 40,000න් තමුන්නාන්ෙසේලා තවම
ෙහක්ෙටයාර් 20,000ක්වත් වවලා නැහැ.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මන්තීතුමා, ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන සියල්ලක්ම වැරැදියි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

නැහැ, නැහැ. ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන හරි.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමන්ලා -

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා නිලධාරින්ෙගන් අහන්න. අපි ඉන්න
කාලෙය් පටන් ගත්ෙත්.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙහක්ෙටයාර් 40,000ක් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් නැහැ.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ෙහක්ෙටයාර් 40,000ක් තිෙබනවා.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

අන්තිමට ෙම් ෙහක්ෙටයාර් 5000 ෙහොයා ගන්නත් මට වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි, ෙවනත් රජෙය් ආයතනවලටයි
කථා කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්ෙන් ෙම් වන
ෙකොට ඒ ඉලක්ක සියල්ලක්ම අපි සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවාය
කියලා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

විෙශේෂ රබර් ව ාපෘතිෙය් ෙම් වන ෙකොට සියලුම ඉලක්ක
සම්පූර්ණ කරලා, ෙහක්ෙටයාර 5,000ක් අපි වවලා තිෙබනවාය
කියන කාරණය මම වග කීෙමන් පකාශ කරනවා.

ගරු ඇමතිතුමනි, ඕනෑ තරම් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්
වවන්න කට්ටිය ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රබර් පැළ දීලා
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ආධාර දීලා නැහැ; සහනාධාර නැහැ.
සමහර ෙගොවීන් රබර් හිටවලා අවුරුදු තුනක් ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා සහනාධාර ෙගවලා නැහැ. මම ඕනෑ නම්
කට්ටිය එක්කෙගන එන්න ද? [බාධා කිරීමක්]
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ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත තුමිය)

ෙම් වාෙග් විනාශයන් කරන්න එපා. අර නිලධාරියා කරපු
වැරැදිවලට ඔහුට දඬුවම් ෙදන්න කටයුතු කරන්නය කියලා අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහනුවර තිෙබනවා, "Kandy City
Centre" කියලා තැපැල් කාර්යාලයක්. ෙම් Kandy City Centre
එෙක් තිෙබනවා, මුද්දර ගහන machine එකක්. ෙම් machine
එෙක් ෙනොම්මරය FR 0112. පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණයට
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් තරග කළ රජෙය් පබලයකුෙග්
මැතිවරණ ව ාපාරයට ෙම් machine එක ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා,
2013 සැප්තැම්බර් 14වන දා. ෙම් machine එෙකන් එක වරකට
ගහන්න පුළුවන් වන්ෙන් ලක්ෂ 10ක මුද්දරයි. ලක්ෂ 10 මුද්දර
ගහලා ඊට පස්ෙසේ තවත් ගහලා. එම නිසා seal එක කැඩිලා
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ආපසු ෙමය භාර දීලා තිෙබන්ෙන් 2013
සැප්තැම්බර් 28වන දායි. Kandy City Centre එෙක් තිබුණු මුද්දර
machine එක ෙගන ගිහින් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට, මැතිවරණ
ව ාපාරයට ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ඉතා පබලයකුෙග් පුතකු
තරග කළ මැතිවරණ ව ාපාරයටයි ෙමම මැෂිම ෙගන ගිහින්
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවනවා.
දැන් පරීක්ෂණය යට ගහලායි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර, ෙම්
පරීක්ෂණය නැවත පවත්වා, ඒ ෙගොල්ලන්ට දඬුවම් ෙදන්න කියලා
අපි ඉල්ලා සිටිනවා.

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඇමතිතුමිය වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමිය ඒ ගැන බැලුෙව්ත් නැහැ.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ෙගොඩක් අය වගා කරනවා. ඔබතුමාත් වගා කරනවා ෙන්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මමත් වගා කරනවා. ඔබතුමියත් වගා කරනවා. අඩුම ගණෙන්
මෙග් ඉඩමටත් අවුරුදු ෙදකක ඉඳලා නිලධාරිෙයකු ඇවිල්ලා
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රබර් ව ාපෘතියක් තිබුණා. පසු ගිය
කාලෙය් අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දීත් ඔය පශ්න ඇහුවා. ඒ ව ාපෘතිය
යටෙත් විශාල පරිමාණෙය් දූෂණ සිද්ධ වුණා. රබර් වවපු නැති
ඉඩම්වලට cheques අරෙගන තිබුණා. ෙම්ෙක් පරීක්ෂණයක්
තිබුණා. ෙම් පරීක්ෂණය දැන් යට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ෙම් පරීක්ෂණය
නැවත ආරම්භ කරලා ෙම් වැරැදි කරපු අයට දඬුවම් ෙදන්න
කියලා. ෙමොකද, මිනිසුන්ෙග් නම් දාලා ෙම් සල්ලි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. මම ඕනෑ නම් ඔබතුමාට මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ
විස්තර ටික ෙදන්නම්. ෙමොකද, ෙම්වා ෙමොනරාගලට ආපු සල්ලි.
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් මම ෙපොඩ්ඩක් කථා
කරන්න ඕනෑ. තැපැල් ෙසේවා ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
නැහැ. අෙප් අගමැතිතුමා ඉන්නවා. අගමැතිතුමනි, 2012, 2013
අවුරුදු ෙදෙක්ම තැපැල් වෘත්තීය සමිති සියල්ල එක්කහු ෙවලා
ෙලොකු අරගළයක් කළා. ෙමොකක්ද ෙම් අරගළය? එදා හිටපු
තැපැල්පතිතුමා -මම නම කියන්ෙන් නැහැ- කරපු දූෂණ හා වංචා
සම්බන්ධව වෘත්තීය සමිති 13ක් එක්කහු ෙවලා එතුමාට විරුද්ධව
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කෙළේ?
කැබිනට් තීරණයක් අරෙගන ඒකට කමිටුවක් පත් කළා.
මහාධිකරණ විනිසුරු එස්.එම්.ඩී.එන්. ද සිල්වා මහතාෙග්
සභාපතිත්වෙයන් සී. මාලියැද්ද සහ එස්. විරිත්තමුල්ල කියන
නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. හිටපු
තැපැල්පතිතුමාට ෙචෝදනා 26කින් යුත් ෙචෝදනා පතයක් දුන්නා.
ෙම් ෙචෝදනා 26න් ෙචෝදනා 21කට ඔහු වැරැදිකරු බවට ෙම්
කමිටුව තීරණය කළා. අපි අහනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහුට
විරුද්ධව දුන් දඬුවම ෙමොකක්ද කියලා. ඔහුට විරුද්ධව දුන් දඬුවම
තමයි, ඔහු බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් වශෙයන් පත්
කිරීම. දැන් ඉන්න ෙල්කම්තුමා තමයි අෙප් ෙහේමසිරි පනාන්දු
මැතිතුමා. මා හිතන හැටියට ඔලිම්පික් කමිටුෙව් සිද්ධිය නිසා
එතුමාත් එළියට යන තත්ත්වයට දැන් පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
දැන් ආරංචියක් ලැබී තිෙබනවා, අර දූෂිත නිලධාරියාව නැවත ෙම්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් වශෙයන් පත් කරන්න හදනවාය කියලා.
මා කියන්න ඕනෑ, ෙහේමසිරි පනාන්දු ෙල්කම්තුමා යටෙත් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් පගතියක් ලබා තිෙබන බව. කරුණාකර,

ඒ
විතරක්
ෙනොෙවයි.
ගිය
අවුරුද්ෙද්
තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව්
එක තැනක registered ලියුම්වල අලවන barcode label
සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වනවා. එහි item 25 යටෙත් තිෙබනවා,
barcode label ලක්ෂ10ක් මිල දී ගැනීමට වියදම රුපියල්
440,000යි කියලා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2012 අවුරුද්ෙද්
barcode label මිලියනයක් මිල දී ගැනීමට වියදම රුපියල්
440,000යි. තව තැනක සඳහන් වනවා, ඒ අවුරුද්ෙද්ම තව
මිලියනයක් රුපියල් 750,000කට මිල දී ෙගන තිෙබන බව. එකම
අවුරුද්ෙද් එක මිලියනයක් ගන්නවා, රුපියල් 440,000කට, අනික්
මිලියනය ගන්නවා, රුපියල් 750,000කට. මා ළඟ වාර්තාව
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් දූෂණ කරන අය අල්ලන්න කියලා අපි
කියනවා. තැපැල් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව්
නැහැ. අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා, ෙම්වාට ඉඩ තබන්න
එපාය කියලා. ෙම් වාෙග් දූෂණ තව ෙගොඩක් තිෙබනවා.
කරුණාකර, ෙම්වාට අවශ කටයුතු කරන්නය කියලා අපි ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පුරප්පාඩු විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. එම පුරප්පාඩු පුරවන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්න. අපි දන්නවා, අද ලියුම් ෙබදා
දීෙම් පමාදයන් තිෙබනවාය කියලා. සමහර විට ලියුමක් තැපැල්
කළාම දවස් තුනකින් ෙහෝ දවස් හතරකින්වත් එය ලැබිය යුතු
පුද්ගලයාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පරිපාලනය අද ඒ තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා. අද තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් telegrams යවන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්ද? අද
telegrams යවන එක පවා නවත්වලා තිෙබනවා. ඇමතිතුමා
නැහැ, telegrams නැහැ, ලියුම් නැහැ. අපි තැපැල් ෙසේවා
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා ඒ කටයුතු
නිසියාකාරව පවත්වා ෙගන යන්නය කියලා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම අෙප් ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් අවුරුද්දට වැටුප් ෙගවීම
සඳහා සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත ාංශයට කිසිම පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැයි කියලා. 2014 රාජ
මූල කළමනාකරණ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව්
127ෙවනි පිටුෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා රාජ සම්පත් හා ව වසාය
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත්, - අෙප් සීනි ඇමතිතුමාට ඒක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

දීලාත් නැහැ, එෙහම ෙන්ද- කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාෙව්
ෙසේවකයින්ට ෙව්තන ෙගවීම ගැන. ඒ වාෙග්ම හිඟුරාන සීනි
කර්මාන්තශාලාෙව් හිඟ වූ බැරකම් පියවීම ඇතුළු කාරණා
කිහිපයකටම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ෙම් වාෙග් අසත පකාශ කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපි හැම
දාම ඇත්ත කියන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා සීනි කර්මාන්තය ගැන
කයිවාරු ගැහුවාට, අවුරුදු 19ටම
එක ෆැක්ටරියක්වත් පටන්
ෙගන නැහැ. යූඑන්පී එක හදපු ඒවායින් තමයි අස්වැන්න ගන්ෙන්.
යුඑන්පී එක හදපු ඒවායින් තමයි තවම යන්ෙන්; ඒවා තමයි තවම
දුවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
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අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඇමතිවරුන් 10 ෙදෙනකුෙග් පමණ
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව විවාදය පවත්වනවා. ෙම්
අමාත ාංශ 10ටම රාජපක්ෂ පවුෙල් එක ඇමතිවරෙයකුට ෙවන්
කරන සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. අද රෙට් අය වැෙයන් සියයට 47ක්
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂ නම තිෙබන ඇමතිවරු සිටින
අමාත ාංශවලටයි. අෙනක් අමාත ාංශ 60ටම තිෙබන්ෙන් සියයට
53යි. ෙම්ක තමයි අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.56]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Kabir Hashim)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

හදපු එක ෙමොකක්ද කියලා කියන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඇමතිතුමාත් අෙප්. සීනි සමාගම් ටිකත් අෙප්.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

වැඩත් අෙප්.[බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Kabir Hashim)

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

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

ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් අෙප් පක්ෂෙය් ඉඳලා ගිෙය්.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

Flights එන්ෙන් නැති Mattala Airport එක විතරක්
තිෙබනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

එදා අපි කළ ෙද්වල්වල අස්වැන්න අද තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල හදපු airport එකට දැන් ගුවන් යානා
එන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එන්ෙන් නැහැ ෙන්? එන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මැස්ෙසෝ, මදුරුෙවෝ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

சுற்றாடல்,

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා
අවස්ථාෙව්දී පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය
යටෙත් කථා කිරීමට ඉතාම සීමිත කාල සීමාවක් තමයි ඉතිරි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් අද ෙපරවරුෙව් සිට ෙම් සභා
ගර්භෙය්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කථා කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුව කිසි
ෙදයක් කරලා නැහැ ; මුකුත් කරලා නැහැ වාෙග්යි.

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

-

ණය අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දාට
ෙපර අෙප් රටට සංචාරකෙයෝ ආෙව් කී ෙදනා ද? 450,000කට
අඩුයි. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. මම
කබීර් හාෂිම් මන්තීතුමාට ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මෙග්
කථාව අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ඊළඟ කථිකයාට උත්තර
ෙදන්න කියන්න. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද්
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 30වන දා වන විට සංචාරකෙයෝ මිලියනයක්
අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් මාසය තුළ අඩුම තරමින්
තවත් ලක්ෂ 2ක් එයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා
කිරීමක්] අෙප් ඉලක්කය වන්ෙන් 2016 වන විට ෙම් රටට
මිලියන 2ක් සංචාරකෙයෝ පැමිණීමයි. ෙම් රටට සංචාරකයන්ෙග්
පැමිණීමත් සමඟම සංචාරක ව ාපාරය හා ඈඳුණු ස්වයං රැකියා
කරන විශාල පිරිසකට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙදොර විවෘත ෙවනවා.
ඊළඟට, ෙහෝටල් කර්මාන්තය ගැන කියනවා නම් 2009 මැයි
19වන දා වන විට පාසිකුඩා පෙද්ශෙය්, මඩකලපුව මුහුදු තීරෙය්
එකම සංචාරක ෙහෝටලයක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ "මාළු
මාළු" ෙහෝටලය පටන් ගත්තා. ෙම් වන විට කාමර 1,000ක
ෙහෝටල් හැදිලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පුළුවන් නම් ෙම්
නත්තල් සමයට පාසිකුඩා පෙද්ශෙයන් එක කාමරයක් ෙසොයා
ගන්න. එක කාමරයක් ෙසොයා ගන්න නැහැ. මම දුන්ෙන් එක
උදාහරණයක් විතරයි.

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

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

දැන් අලි එනවා. දැන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වෙට් අලි වැටක්
ගහන්න ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් එන්ෙන්ත් නැහැ.
එෙහම වැඩ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ. අපි ඇති කළ
කර්මාන්තශාලාවල දැන් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

ඊළඟට, ෙම් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු ෙවනවා නම් ඒ සමඟම
වරාය දියුණු වන්නට ඕනෑ. ඒකත් එක්ක ගුවන් ෙතොටුෙපොළත්
දියුණු වන්නට ඕනෑ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා පසු ගිය ඌව
පළාත් සභා මැතිවරණය අවස්ථාෙව් ෙමොනරාගලට ගිහින් ඇහුවා,
"වැල්ලවායට ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?"
කියලා. හැබැයි, සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙකොයි ෙවලාවකවත්
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විරුද්ධ නැහැ, -[බාධා කිරීමක්] කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේට එෙහන් ෙමෙහන්
කථා කරන්න බැහැ. පසුව කථා කරන්න. මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා කියලා සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා විරුද්ධ
වුණාද? නැහැ. එතුමා විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඇයි? එතුමා
දන්නවා ඒ පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් දියුණුවීමත් සමඟ
තරුණයින්ට රැකියා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ෙකොෙහේද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහේද කියලා අහනවා. [බාධා කිරීමක්]
හරි, හරි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඊළඟ කථිකයාට අවස්ථාව
ෙදන්න. නැත්නම් ෙවනත් වැය ශීර්ෂයක් යටෙත් කථාවක් ඉල්ලා
ගන්න. දැන් කථා කරන්න එපා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද ෙමතුමන්ලා කියන විධියට
කිසි ෙදයක් ෙකරිලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා ද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය, ඉහළ ෙකොත්මෙල්
විදුලි බලාගාරය, - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන තුරු.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් කරු ජයසූරිය ඇමතිතුමා
අපට invitation card එකක් එව්වා, 2002 අෙපේල් මාසෙය් 20වැනි
දා ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරයට මුල්ගල තැබීෙම්
උත්සවයට එන්න කියලා. මුල්ගල තැබුවා ද? තියන්න බැරි වුණා.
ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. මුල්ගල තබන්න බැරි
වුණා. [බාධා කිරීමක්] එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම අය එතුමාෙග්
කකුෙලන් ඇද්දා. දැන් දූෂණ වංචා ගැන කථා කරනවා. ඊළඟට
පාරදෘශ භාවය ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ටික
අහගන්න. 2004 මැයි, ජූනි මාස ෙදෙක් "The Sunday Leader"
පුවත් පත්වල මුල් පිටුවල headlinesවල තිබුෙණ් ෙමොනවාද,
ඇතුළු පිටුවල තිබුෙණ් ෙමොනවාද කියලා බලන්න. ෙමොකක්ද
තිබුෙණ්? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මා උත්තරය ෙදනවා. Upper
Kotmale ව ාපෘතිෙය් පළමුවැනි අදියර රුපියල් මිලියන 4,000යි.
Engineers’ estimate එකට වඩා සියයට 29.5ක් වැඩිපුර දීලා
තිබුණා. මම ෙම් අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ඉංජිෙන්රු
සංගමය ඇවිල්ලා කිව්වා, ෙම්ක වැඩියි කියලා. මම පරීක්ෂා කරලා
නැවත අමාත
මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා Cabinet-Appointed
Negotiating Committee එකක් පත් කළා. එතෙකොට ෙටන්ඩර්
එක cancel කරන්න බැහැ. එෙහම cancel කළා නම් JICA එක
funds withdraw කරනවා. ඒ නිසා මම ෙමොකද කෙළේ? Cabinet
-Appointed Negotiating Committee එක පත්කරලා engineers’
estimate එකට වඩා වැඩිෙයන් සියයට 29.5ක් දීලා තිබුණු
ෙටන්ඩරය සියයට 12.5ට අඩු කළා. රුපියල් මිලියන 4,000ට
සියයට 17ක් කියන්ෙන් කීය ද කියලා ගණන් හදලා බලන්න. එදා
මම විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 680ක් ඉතිරි කරලා
දුන්නා.[බාධා කිරීමක්]
මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, එතුමා නාගරික
සංවර්ධන ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය්, වැඩි දුර
ෙනොෙවයි ෙම් එහා පැත්ෙත් ජනාධිපති මන්දිරය හදන්න රුපියල්
මිලියන කීයක් වියදම් කරලා concrete piles ගැහුවා ද කියලා. අද
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද එහි නාවික හමුදාව ෙබෝට්ටු park
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] කාෙග් කාලෙය් වුණත්. අද එතුමා කථා
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද උෙද් එතුමා කථා කෙළේ ෙකොෙහොමද?
[බාධා කිරීම්] හරි, මම උත්තර දුන්ෙන් එතුමාට. [බාධා කිරීම්]
ෙම්කටත් උත්තර ෙදන්න කියන්න. රුපියල් මිලියන 900ක
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concrete piles ගහපු තැනට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද
එතුමා ෙවන ෙවන ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්
ටික අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. එතුමා
තමයි ඒක භාරව සිටිෙය්. එතුමන්ලා කියපු කරුණුවලට මම
උත්තර දුන්ෙන්.
මහින්ද චින්තනෙය් ඉලක්ක කර තිෙබන්ෙන් පධාන කරුණු
පහයි. ඒ අනුව දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානයට අපි යනවා. 2005
වර්ෂය වනෙකොට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව තිබුෙණ්
සියයට 7යි. අද එය සියයට 45ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ඉලක්කය වන්ෙන් 2016 වනෙකොට එය සියයට 75ක් දක්වා
වැඩි කර ගන්නයි. "නැණ සැල" ආරම්භ කරලා, පාසල්වලට
විද ාගාර ලබා දීලා, EKSP ව ාපෘතිෙය් පරිගණක විද ාගාර
ලබා දීලා, අධ ාපන ක්ෙෂේතය අපි එතැනට ෙගනාවා. [බාධා
කිරීම්]ෙම්වා අහගන්න. බැරි නම් නැඟිටලා යන්න. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, 2005 වර්ෂය වනෙකොට විශ්වවිද ාල පහෙළොවටම
වසරකට ශිෂ ෙයෝ බඳවා ගත්ෙත් 12,000යි. අද වසරකට
ශිෂ ෙයෝ 24,000ක් බඳවා ගන්නවා. ඒ පමාණය සියයට 100කින්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඊළඟට නාවික ෙක්න්දස්ථානය
ගැන කථා කරනවා නම්, අෙප් රෙට් කන්කසන්තුෙර් වරාය,
ඔළුවිල් වරාය, ගාලු වරාය, ෙම් හැම එකක්ම සංවර්ධනය කරලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අහගන්න, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ගැන
මම කිව්වා. මාර්ග යටිතල පහසුකම් - [බාධා කිරීම්] ඔව්, අපි
පැහැදිලිවම කියනවා, ණය ගන්නවා, ණය ෙගවනවා. එකම
වාරිකයක්වත් default කරලා නැහැ. [බාධා කිරීම්]
එදා මහවැලිය හදන ෙකොට ෙමොකද කිව්ෙව්? අපි කියනවා, ඒ
හදපු එක හරි කියලා. එදා මහවැලිය හදන්න මිලියන 9,000ක්
ගත්තා. ඒ මිලියන 9,000 නිසා ජල විදුලිය ෙමගා ෙවොට් 550ක්
ජනනය කරනවා. ඒ විදුලි ඒකකයක පිරිවැය රුපියල් ෙදකකට
අඩුයි. ඒවා හරි. ඒවා අපි වැරැදියි කියන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව දැන් අයින් කරලා ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

පිස්සු කථා කරන්න එපා, ආචාර්යතුමා. මම කථා කරන්ෙන්
ෙවන කථාවක්. ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේයි, මායි යමු, ඒ ගැන
රූපවාහිනී සංවාදයකට. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙග්
කථාව කරන්න ඉඩ ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද බලය ගන්න නායකත්ව
මණ්ඩල පත් කරලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්
නායකත්ව මණ්ඩල? ෙකොතැනත් එක නායකයායි ඉන්ෙන්.
නායක මණ්ඩල ෙකොෙහේවත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
කරන්ෙන් විකෘතියක්. නායකත්ව මණ්ඩලයක් ෙනොෙවයි,
මණ්ඩල සියයක් හදා ෙගන එන්න මැතිවරණයට. ඒත් සන්ධානය
තමයි ෙම් මැතිවරණ ෙදෙකත් දිනන්ෙන් කියන එක මා
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. තව සති ෙදකකදී පළාත් සභා
ෙදකක් විසුරුවා හැෙරනවා. අපි අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම්
දිනන්නය කියලා බස්නාහිරයි, දකුණයි. අපි අභිෙයෝග කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් සෑම ජන ෙකොටසක්ම
සන්ධානය තුළ නිෙයෝජනය ෙවනවා. අපි කඳුකරෙය් නුවරඑළිය
දිස්තික්කය දිනුෙව් වැඩි ඡන්ද 98,000කින්. ඒ පතිශතය සියයට
70ක්. මම ෙද්ශපාලනය ගැන ඊට වඩා කියන්ෙන් නැහැ.
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පශ්නයක් මතු කර
තිබුණා, හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
ෙසොරගුෙණ් වන රක්ෂිතය තුළින් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම ගැන. අපි
ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගත්තා. දැනට අනවසරෙයන් මීටර්
30ක්, 40ක් කපා ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒකට කිසිම EIA
Report එකක් අරෙගන නැහැ; අවසර දීලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ
මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කරලා අද නඩු පවරන්න කටයුතු
කරලා තිෙබනවා, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඒ
කටයුත්ත
සම්පූර්ණෙයන්
නවත්වලායි
තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේට තව ෙතොරතුරු ලැබුෙණොත් මට කියන්න. ඒ
කියන ඕනෑම ෙදයක් ෙවනුෙවන් අපි නීත නුකූලව කටයුතු
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශය යටෙත්
ආයතන අටක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන අට ගැන කථා කරන්න
ෙවලාව මදි. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය රත්නපුෙර්
tower එකක් හදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. එහි නවීන
රසායනාගාරයක් අපි ඇති කරනවා. අපි අපනයනය කරන
මැණික්වලට නියම වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න මුළු ෙලෝකයම
පිළිගන්න සහතිකයක් නිකුත් කරන්න කටයුතු කරනවා. අෙප් ගරු
තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය ෙම් ගැන ටිකක් අහෙගන හිටියා නම්
ෙහොඳයි. අපි ඒ රසායනාගාරය හදලා ෙලෝකයම පිළිගන්න
සහතිකයක් නිකුත් කරනවා. එතෙකොට නියම ආදායම රටට
එනවා. ඒ මැණික් අපි සහතික කරලා ෙදනවා.
GSMB එෙක් රාජ භාගය අපි වැඩි කළා. අපි එතැනින්
නවතින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක සංෙශෝධනය කරලා අලුත් ගැසට්
නිෙව්දනයක් එනවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ආවාම ඛනිජ දව අෙප්
රටින් අපනයනය කරන ෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකමට
තිෙබන මිල ෙගවන්න ඕනෑ. එතෙකොට නියම වටිනාකම අපට
ලැෙබනවා. සෑම දවසකම කමිටුවක් මඟින් ජාත න්තර ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබන ෙවෙළඳ වටිනාකම අපි ලබා ගන්නවා. ඒක උඩ
තමයි, ඊ ළඟට අපි mining licence එක issue කරන්ෙන්.
එතෙකොට exploration licence එක විකුණ විකුණා යන්න බැහැ.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔබතුමා පිස්සු කථා ෙන් කියන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. පසුවට
බලපාන විධියට නීති කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒවා
prerogative. [බාධා කිරීම්]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, ළඟදී ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
කියලා තිෙබනවා අලි - මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මෙග් අමාත ාංශයට ඒ විෂයය අදාළ නැහැ.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

පරිසර-

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අලි අයිති ෙවන්ෙන් පරිසර අමාත ාංශයට ෙනොෙවයි, වනජීවී
අමාත ාංශයට.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඉන්න, ඉන්න. කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

දැන් ඒක කරනවා ෙන්.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මට අලි ගැන කියන්න බැහැ. මෙග් අමාත ාංශයට අලි
සම්බන්ධ නැහැ. අලි අයිති ෙවන්ෙන් විජයමුණි ෙසොයිසා
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට. [බාධා කිරීම්] ඒ වැය ශීර්ෂය ගැන
ඊෙය් කථා කළා. ෙම්ක ෙවන වැය ශීර්ෂයක්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

දැන් කරන එක නවත්වන්න තමයි මම ගැසට් එක ගහන්ෙන්.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් වන රක්ෂිත පෙද්ශවල පරිසරය ගැන
සලකන්ෙන් නැතුව ෙහෝටල් හදනවා. ඒවා ගැන සලකා
බලනවාද?

ඒකට පරණ ඒවාත් අහුෙවනවා ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

පරණ ඒවා අහු ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන් ඒකට.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

හැම ව ාපෘතියකටම EIA report එකක් ඕනෑ. පරිසරයට
බලපාන කාරණා පිළිබඳව බලපතයක්, සහතිකයක් නැතුව අපි
අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

(The Hon. Kabir Hashim)

ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව.

නැහැ කිව්වාට, එෙහම ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමනි.
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

එෙහම ෙවනවා නම් ඒ ගැන නීත නුකූලව කටයුතු කරනවා.

බැෙකෝවලින් හාරන්න ඕනෑ.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

පරිසර අධිකාරිය මඟින් ෙම් ෙවන විට වැඩ මුළු ගණනාවක්
තියලා, අලුතින් නිලධාරින් 100ක් බඳවා ෙගන, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් දත්ත ගබඩා හදලා, chemical waste, solid
waste ආදී ෙම් හැම එකකටම පතිපත්තියක් හදලා ඒ කටයුතු
කරෙගන යනවා. 2014 -2018 වර්ෂ පහ සඳහා පිළිසරු ව ාපෘතිය
නැවත ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන්
කර තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘතිය තුළින් අපි ඝන අපදව
කළමනාකරණය සඳහා වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා.
විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ නාගරික පෙද්ශෙය් දැනට පධාන ව ාපෘති
තුනක් evaluation මට්ටෙම් තිෙබනවා. පරිසර හිතකාමී ෙලස ෙම්
ඝන අපදව බැහැර කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අප පටන් ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද e-waste ෙලොකු
පශ්නයක් ෙව්ෙගන එනවා; chemical waste ෙලොකු පශ්නයක්
ෙව්ෙගන එනවා. ඒ සඳහා පිළියමක් ලබා ෙදන්නත් අප කටයුතු
කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මා තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ආණ්ඩුව එන විට -2005 දී- රාජ දැව සංස්ථාව - State Timber
Corporation එක- වහන්න සියලු පිඹුරුපත් සකස් කරලායි
තිබුෙණ්. නමුත් අද වන විට දැව සංස්ථාව වර්ෂයකට බිලියන
ෙදකක ලාභයක් උපයලා භාණ්ඩාගාරයට ෙදනවා. මම නම
සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලන කාලෙය්
හිටපු එක්තරා සභාපතිතුමියක් ෙකොටන්, ලී ආදිය ලංකාවට
ෙගෙනන්ෙන් නැතිව, ෙකෝටි ගණනක මුදලක් ෙගවලා. ඒ ගැන
audit query එකක් තිෙබනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ඇමතිතුමනි, බැෙකෝවලින් මැණික් පතල් හාරන්න අවසර
ෙදනවා ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

බැෙකෝවලින් මැණික් හාරන්න බලපත ෙදන කමයක්
තිෙබනවා. නමුත් අපි ඒක හැකි තරම් අවම කරනවා.
බැෙකෝවලිනුත් හාරන මැණික් පතල් තිෙබනවා. ඔබතුමිය
දන්නවා ෙන්. නිකම් හාරන්න බැරි ඒවා බැෙකෝ එෙකන් හරි
හාරන්න එපා යැ. හැබැයි, බැෙකෝවලින් හාරපු වළවල් අපි ළඟදී
වැහුවා. ඒවායින් පරිසරයට හානි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමියෙග්ම
දිස්තික්කෙය් කුරුවිට පෙද්ශෙය් ඒ ස්ථානවලට මා ගිහින් බැලුවා.
බැෙකෝවලින් හාරපු ඒ විශාල මැණික් පතල් අපි දැන් වහන්න
පටන් ගත්තා. ඉදිරිෙය්දී එය වඩාත් කමවත්ව කරෙගන යනවා.
ලුනුගල පෙද්ශෙය්ත් තිෙබන එවැනි පතල් අපි වැහුවා. කුරුවිට
ඒවාත් වැහුවා. නිවිතිගල පෙද්ශෙය්ත්, -

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ඇමතිතුමනි, බැෙකෝවලින් ෙම් කර්මාන්තය කරන එක
නවත්තන්න ෙකෝ.

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක ෙන්. අපි ෙහොඳට බලලා තමයි ඒ සඳහා බලපත නිකුත්
කරන්ෙන්.
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය අද ලාභ ලබන
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශය
යටෙත් තිෙබන ආයතන සියල්ලම අද ලාභ ලබන තත්ත්වෙයන්
තිෙබනවා.
ශී ලංකා සුනිත බලශක්ති අධිකාරිය ගැනත් මා යමක් කිව
යුතුයි. ඉදිරි කාලය තුළදී renewable energy පිළිබඳ Act එකක්
හඳුන්වා දීලා, විකල්ප බලශක්ති මඟින් විදුලිය ජනනය කිරීම
තවදුරටත් පුළුල් කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2020 වන
විට සුළං බලය, සූර්ය ශක්තිය, biomass and mini hydro කියන
පධාන විකල්ප බලශක්ති මඟින් සියයට 20ක බලශක්තිය
නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි අෙප් ඉලක්කය.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

පුළුවන්. ඔබතුමා අහන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, එන අවුරුදු 25ට දීර්ඝ කාලීනව, අඩු
පිරිවැයකින් විදුලිය ජනනය කිරීෙම් සැලසුම ඉදිරිපත් කර තිබුණා.
ඔබතුමා සියයට 20ක් කියලා කිව්වාට, ඔවුන් ඒ සැලැස්ම ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන් එය සියයට විස්ෙසේ සිට සියයට හයට අඩු
කරන්නයි. ඒකට ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක නිසා තමයි අප නව පනතක් හරහා ෙම් කටයුත්ත
කරන්න හදන්ෙන්. ශී ලංකා සුනිත බලශක්ති අධිකාරිය පනත
හරහා ෙනොෙවයි ඒක කරන්ෙන්. ඒක පිහිෙටව්ෙව් Fund එකක්
අධිකාරියක් කරන්නයි. ඔබතුමා ඔය කියන්නා වූ බාධක
මැඬෙගන යන්නට ඒ නීති රාමුව පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට පනතක්
ෙගෙනන්න. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න. විකල්ප බලශක්ති පභව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවනම
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එන්න අප කටයුතු කරනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

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

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ඔබතුමිය දන්නවා ඇති, බැෙකෝවලින් ෙම් කර්මාන්තය කරන
තැනුත් තිෙබන බව.
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(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

විකල්ප බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග්
සැලසුම් තිෙබනවා ද?

2805

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒකට මා උත්තර ෙදන්නම්. විදුලිබල මණ්ඩලයත්, PUCSL
එකත් - Public Utility Commission of Sri Lanka - එකතු ෙවලා
කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් tariff එක decide කරන්න කටයුතු
කළා. වෙම් ෙදෙගොල්ලන්ට ෙම් ගැන තීන්දුවක් ගන්න බැරි වුණු
නිසා උසාවි ගියා. අෙප් පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය
අමාත මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ නඩුව සමථයකට
පත් කර ගත්තා. දැන් ඒ කමිටුවට බලය දීලා තිෙබනවා, ඊළඟ සති
ෙදක ඇතුළත ඒ tariff එක decide කරන්න. එතෙකොට අපට
ගිවිසුම්වලට එළෙඹන්න පුළුවන්. අප ඒ backlog එකත් ඉවර
කරන්න දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ අවස්ථාවට සහභාගි වුණු
නිලධාරින්ටත්, අනිකුත් සියලුම නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් කථාව තව ෙමොෙහොතකින් අවසන් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙමවර අෙප් අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 4,265ක් ලැබුණා.
එයින් රුපියල් මිලියන 3,140ක් ෙද්ශීය මුදල්. රුපියල් මිලියන
1,125ක් විෙද්ශ රටවලින් ලැබුණු ඒවායි. ඒ වාෙග්ම පදානයන්
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව පරිසර අංශෙය් විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ ඒ
මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා අවශ සැලසුම් සකස් කරලා කටයුතු
කරනවාය කියන එක සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Gayantha Karunatileka.
Before he starts, the Hon. Janaka Bandara will take the
Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
பண்டார

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

[අ.භා. 3.15]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ ගණනාවක් ගැන
කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්, රබර්, ෙපොල් ඇතුළු
වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් තමයි එදා අෙප් රටට විශාල විෙද්ශ
විනිමය පමාණයක් ලබා දුන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අසූව දශකෙය් මැදක් වන තුරුම ෙත්, රබර්, ෙපොල් තමයි විෙද්ශ
විනිමය උපයන පධානතම ආදායම් මාර්ගය වුෙණ්. නමුත් අසූව
දශකෙය් මැද භාගෙයන් පස්ෙසේ විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්,
ඇඟලුම් කර්මාන්තය හා සංචාරක ව ාපාරය වාෙග් අංශ වැවිලි
කර්මාන්තය අභිභවා ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. අද වැවිලි
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කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් කාර්ය භාරයට විෙශේෂෙයන්ම අයිති
වන්ෙන් ෙත් සහ රබර් වැනි අංශ විතරයි. ෙපොල් වගාව තනිකරම
ෙවනම ඇමතිවරෙයක් යටතට පත් කර තිෙබනවා. එම නිසා
වැවිලි කර්මාන්තය භාරව හිටපු ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ඇමතිවරුන්ට
වඩා විෂය පථය අඩු කරලායි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අෙප්
වර්තමාන ඇමතිතුමාටත් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාටත් ෙම්
අමාත ාංශය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. අමාත ාංශයට තිබුණු ආයතන
ගණනත් දැන් ෙවනදාට වඩා හුඟක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොල්
සංවර්ධන අධිකාරිය, ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය, ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණායතනය විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතා වතු සංවර්ධන
මණ්ඩලය, රාජ වැවිලි සංස්ථාව වෙග් ආයතනත් ෙවනත්
අමාත ාංශවලට, ෙවනත් ඇමතිවරු යටතට පවරලා තමයි
ෙමතුමන්ලාට ෙම් අමාත ාංශය දීලා තිෙබන්ෙන්. ජාත න්තර
මට්ටෙම් දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ව ාපාර
කළමනාකරණයක් පදර්ශනය කළ නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්
ඉන්නවා. නමුත් අමාත ාංශෙය් විෂය පථය හුඟක් පුංචි කරලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා වැවිලි කර්මාන්ත
ඇමතිතුමාට විෙශේෂ සුපරීක්ෂණයකින් ෙම් ෙත් සහ රබර් යන අංශ
ගැන කටයුතු කිරීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන
කළුතර දිස්තික්කය අරෙගන
බැලුෙවොත්, කළුතර දිස්තික්කය රබර්වලට විශාල පසිද්ධියක් දරපු
දිස්තික්කයක්. මෑත කාලෙය් ඉඳලා ෙත් වගාවත් ෙබොෙහොම
ව ාප්ත වුණු දිස්තික්කයක්. අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය අදටත්
රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම කුඩා ෙත් වතු
හිමියන්, ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියන්, ෙත් අපනයනකරුවන්, ෙත්
ෙබෝකර් සමාගම්, ෙම් සියලු අංශ හරහා විශාල රැකියා
පමාණයකුත් බිහි ෙවලා තිෙබන බව අපි මතක් කළ යුතුව
තිෙබනවා. එදා ෙජ්ම්ස් ෙට්ලර් කියන සුදු ජාතිකයා ලූල්කඳුර
වත්ෙතන් ඇරඹූ ෙත් වගාව ෙහක්ෙටයාර් 2,22,000 දක්වා - ඒකත්
ඉක්මවා ගිහිල්ලා- ව ාප්ත ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද වන විට ඒ
පමාණය 1,85,000ක් වෙග් පමාණයකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙත් වගාව රට පුරා
දිස්තික්ක 12ක ආවරණය ෙවනවා. අද ෙම් රෙට් ෙත්
කර්මාන්තශාලා 650ක් විතර තිෙබනවා. ෙම් අතරින් සමහර ෙත්
කම්හල් ඉතාම ඉහළ තත්ත්වෙය් අනර්ඝ කර්මාන්තශාලා බවට
පත් කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ මට්ටමට නැති
කර්මාන්තශාලාත් තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාත් ඉහළම
පමිතියකට ගන්න අමාත ාංශය අත දිය යුතුය කියලා මම
කල්පනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් පානය
කරන බහුතරයක් රටවල් ෙත්වල පමිතිය, රසය පිළිබඳව
ෙබොෙහොම සැලකිලිමත් ෙවනවා. එම නිසා අපනයනය කරන ෙත්
ගැන අපි විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු ෙවනවා. එෙහම නැති
වුෙණොත් "Ceylon Tea" කියලා අපි ලබා ෙගන තිෙබන උසස්
කීර්ති නාමයට පළුදු සිදු ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත්
ෙලෝකෙය් අපට තිෙබන "ෙහොඳ ෙත්" කියන ශී ලාංකීය නාමය
නැති ෙවන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනටමත්
ෙත් කළු පැහැ ගැන්වීම වැනි කියාවන් සඳහා ඇතැමුන් උපෙයෝගී
කර ගන්නා විවිධ අවිධිමත් කියා පිළිෙවළවල් ගැන මාධ තුළින්
නිතරම වාර්තා ෙවනවා. අද ෙම්ක රහසක් ෙනොෙවයි. ෙත් කළු
පැහැ ගැන්වීමට උපෙයෝගී කරන කම ගැන මම ෙම් ගරු සභාෙව්
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමාත් ඒවා
ෙහොඳට දන්නවා. අපත් ෙහොඳට දන්නවා. ෙත් කර්මාන්තයට ඇලුම්
කරන ෙකෙනකු හැටියට මම ඒවා පසිද්ධ කරන්න කැමැති නැහැ.
නමුත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවීමට වග බලා ගැනීෙම්
විෙශේෂ
වග
කීමක්
ඇමතිතුමාටත්,
අමාත ාංශයටත්
අනිවාර්යෙයන්ම පැවරී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම්වා පසිද්ධ වීම බරපතළ කාරණයක්. ෙම්
තත්ත්වයන් නිසා අෙප් ෙත් මිලට ගන්නා රටවලින් ලැබිය හැකි
පතිචාර ගැනත් අපි කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙත්
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නිෂ්පාදනය කරන තරගකාරී රටවල් අපට එෙරහිව ගත හැකි
පචාරක වැඩ ගැන විෙශේෂෙයන් ෙම් කියා එක්ක අපි කල්පනා කළ
යුතුව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශය
නම් කියන්ෙන්, කර්මාන්තශාලා 41ක් පමණ ෙම් ගැන
පරීක්ෂණයට භාජනය කර තිෙබනවා කියලායි. හැබැයි, ෙම් වැරදි
කළ අය කවුද, ඒවාට ගත් පියවර ෙමොනවාද කියන එක තවම ෙත්
කර්මාන්තෙය් සිටින කිසි ෙකෙනකු දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි,
විශාල මුදලක් වැය කරලා ෙත් මණ්ඩලෙය් පිහිටු වූ
පරීක්ෂණාගාරෙයන් ෙමවැනි බාහිර දව ෙත්වලට මිශ කිරීම
සම්බන්ධෙයන් සිදු කර තිෙබන පරීක්ෂණ ගැන සෑහීමකට පත්
වන්න පුළුවන් ද කියන එක. අඩු ගණෙන් ෙකොපමණ samples
පරීක්ෂා කළා ද, වැරදිකරුවන් වූ කම්හල් ගැන අපනයනකරුවන්
දැනුවත් කිරීමට කියා කරලා තිෙබනවා ද කියන එක ගැනවත් අපි
කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙහොඳ ෙත් නිෂ්පාදනය කරන්න නම්, කර්මාන්තශාලාවලට ෙහොඳ
ෙත් දළු සැපයිය යුතුයි කියන එක අපි හැම ෙකෙනකුම පිළිගන්නා
කාරණයක්. ඒ සඳහා ෙත් ෙකොමසාරිස් (අපනයන)
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පනවපු විවිධ චකෙල්ඛන පවා තිෙබනවා.
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් "B Leaf 60" කියන වැඩසටහන
2010 වසෙර් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 17වැනි දා විෙශේෂ ගැසට්
නිෙව්දනයකින් හඳුන්වා දුන්නා. දැනට අවුරුදු තුනක් වනවා.
ඇමතිතුමනි, නමුත් ෙම්වා හරියට කියාත්මක වනවා ද කියන එක
ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. කර්මාන්තශාලාවල ධාරිතාවට
සරිලන පමාණයට දළු ෙසොයා ගන්න බැරි නිසා සමහර
කර්මාන්තශාලාහිමිෙයෝ කිෙලෝමීටර් 50, 60 දුරට දළු වාහන පිටත්
කරනවා, තමන්ෙග් කර්මාන්තශාලාවට දළු ටික ෙගන්වා ගන්න.
එතෙකොට වැඩි ෙව්ලාවක් දළු වාහනවල තිෙබන ෙකොට අර දළු
ටික තැම්ෙබනවා, ෙපොඩි වනවා, තැෙළනවා. කම්හලට දළු
ෙගනැල්ලා කළ යුතු වියළීෙම් කියාවලිය පවාහනය කරන
වාහනය ඇතුෙළේදීම සිද්ධ වන බව අපි දකිනවා. ෙම්වා ගැන
විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බැලිය යුතුයි, ඇමතිතුමනි. එෙහම නැත්නම්
ෙහොඳ ෙත් නිෂ්පාදනය කිරීම අපට කරන්න බැරි වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රෙට් සමස්ත ෙත්
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 74ක්ම නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ෙගෞරවය හිමි
කර ගන්ෙන් අෙප් රෙට් කුඩා ෙත් වතුහිමිෙයෝයි. ඒ කියන්ෙන් ෙම්
රෙට් සාමාන ම ජනතාව තමයි අද ෙත් කර්මාන්තෙය් පබලම
ෙකොටස්කරුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිරිස රටට, දැයට,
ආණ්ඩුවට කිසිම බරක් නැති පිරිසක්. ඒ අය ගැන විෙශේෂෙයන්ම
අවධානය ෙයොමු කිරීම අත වශ යි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, රජය නිතරම කියනවා, දැන් ෙත් දළුවලට ලැෙබන
ඉහළ මිල ගැන. අද වන ෙකොට ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 70ක්
-80ක් අතර මිලක් ලැෙබනවා කියලා මැති ඇමතිවරුනුත් කියනවා
අපට ඇසී තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් රබර් ගැනත් ඔෙහොම
කිව්වා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රබර් මිල ඉහළ ගියාම රබර්
market එක ෙහොඳ වුණා. එතෙකොට ආණ්ඩුව කිව්වා, මහින්ද
චින්තනෙය් තිෙබන විස්කම් හැකියාව නිසා ඔන්න රබර් මිල වැඩි
වුණා කියලා. හැබැයි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු ෙවලා දැන්
රබර් මිල බැහැලා තිෙබනවා. එතෙකොට මහින්ද චින්තනය මතක්
වන්ෙන් නැහැ. දැන් නිෂ්පාදන වියදමයි, ජීවන වියදමයි එක්ක
බලද්දි ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 70ක්, 80ක් ලැබුණත්, කුඩා
ෙත් වතු හිමියාට අද ජීවත් වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. 2007
අවුරුද්ෙද් ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 65ක්, 70ක් වාෙග්
මිලක් ලැබුණා. ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 65ක්, 70ක් 2007
අවුරුද්ෙද් ලැෙබන ෙකොට කම්කරු කුලිය තිබුෙණ් රුපියල් 333යි.
අද ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 70ක්, 80ක් ලැෙබන ෙකොට
කම්කරු කුලිය රුපියල් 615ක් වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම්වා ගැන විෙශේෂෙයන් බැලිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම්
නිෂ්පාදන වියදම් පශ්නය නිසා අද වන ෙකොට ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙත්
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කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙවලා විවිධ අතුරු ෙභෝග ගැන විශ්වාස
කරලා ඒවාට ෙයොමු වන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩා ෙත් වතුහිමියන්ට
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත් ෙම්
වනෙකොට කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙගන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ගැන මැසිවිලි රාශියක් නැෙගනවා. ඒවා සුළු පටු ෙකොට තකන්න
ෙහොඳ නැහැ. ෙපොෙහොරවල පමිතිය ගැන බරපතළ ෙචෝදනා
තිෙබනවා. දළු ඇෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා. තිෙබන දල්ලත්
ඇෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා, ෙම් සහනාධාර ෙපොෙහොර ගැහුවාම.
අප දව සහිත බාල ෙපොෙහොර ගැන කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙගන්
ෙචෝදනා රාශියක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මමත්
එෙහම ෙකෙනක්. ෙම් වසර පුරාම ෙපොෙහොර හිඟය නිතරම
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් දැන් ෙපොෙහොර
හිඟයක් තිෙබනවා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වසර පුරාම
විටින් විට හැම තැනම ෙම් ෙපොෙහොර හිඟය තිබුණා. සහනාධාර
ෙපොෙහොර ෙලස ෙපොෙහොර ෙගන්වූ ෙපෞද්ගලික ෙපොෙහොර
සමාගම්වලට රජෙයන් විශාල මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා.
ෙපොෙහොර සමාගම් 4ක් විතර එකතු ෙවලා හිඟ මුදල් ඉල්ලා මහා
භාණ්ඩාගාරයට යවපු ලියුමක පිටපතක් මා සතුව තිෙබනවා. අද
වනෙකොට රුපියල් මිලියන 9,656ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙසෞඛ ය ගැන ෙනොෙවයි ෙන් කථා කරන්ෙන්.[බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා,
දකුණ දිනන්ෙන් අපය කියලා. දිනන පැත්ෙතන් ෙන් මහ ඇමති
පත් ෙවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙම් පැත්ෙතන් පත් ෙවන මහ ඇමති
ෙකෙනක් ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවාද? මට තිෙබන
ෙවලාව මදි නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
ෙම් තත්ත්වය මත ෙපොෙහොර සමාගම්වලට අදාළ හිඟ මුදල්
ෙගව්ෙව් නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී ඒ ෙගොල්ලන් ෙපොෙහොර ෙගන්වීම
පමාද කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම අනාගතෙය්දී ෙම්
රෙට්
ෙපොෙහොර හිඟයක් ඇති ෙවනවා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒක
බරපතළ පශ්නයක් ෙවනවා. එතෙකොට දළු අස්වැන්න අඩු
ෙවනවා; ඒවායින් ලැෙබන ආදායම අඩු ෙවනවා; ගස් ටික සවුත්තු
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන හිතන්නය කියා මම ගරු
ඇමතිතුමාට කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම, රජයට සම්බන්ධ ෙපොෙහොර
සමාගම්වලට
වැඩි ශක්තියක් ලබා ෙදන ෙලස අපි ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ලක් ෙපොෙහොර, ෙත් ශක්ති ෙපොෙහොර
වැනි ඒවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ පියවර ගත යුතුව
තිෙබනවා. එෙහම වුෙණොත් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකොෙහොම වුණත්
අපට ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් හැම
ෙකෙනක්ම කියන කථාවක් තමයි, සහනාධාරයට බාල ෙපොෙහොර
ෙදනවාට වැඩිය සාධාරණ, සීමිත මුදලකට පමිතිෙයන් යුතු
ෙහොඳ ෙපොෙහොර ටිකක් ගන්න ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියන
එක.
ඒ වාෙග්ම, ගුණාත්මක ෙත් පැළයක් ලබා දීමටත් අවධානය
ෙයොමු කිරීම වැදගත්ය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න
කැමැතියි. මට මතකයි, මමත් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය්
සභාපති හැටියට කාලයක් හිටියා. මට මතක හැටියට මම
සභාපති වශෙයන් සිටි කාලෙය්දීත් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන
අධිකාරිෙයන් පාලනය කරන ෙත් තවාන් 12ක් විතර තිබුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

විෙශේෂෙයන්ම කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙහොඳ තවාන් තිබුණා. අද
ඒවාෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. හැඩිගල්ල,
දික්ෙහේන, මඩකඩ වාෙග් තැන්වල තවාන් තිබුණා.
ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒවා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් නිසා ඒ
ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ෙත් තවාන්වල
ධාරිතාවය වැඩි කරලා, ගුණාත්මක ෙත් පැළයක් කුඩා ෙත් වතු
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියාට ලැෙබන්න
සලස්වන්නය කියා අපි ඉල්ලනවා.
ඊළඟට, ෙලොකුම පශ්නයක් තිෙබන්ෙන් නැවත ෙත් වගාවට
ෙදන සහනාධාරය පිළිබඳවයි. ෙහක්ෙටයාරයකට රුපියල්
350,000ක් ෙදනවාය කියනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම බැලුෙවොත්
ඒක අක්කරයකට රුපියල් 141,000යි. ගරු ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඇති, නැවත වගාව හරියට කරනවා නම්
අවුරුදු ෙදකක් විතර නඩත්තු කරනෙකොට ෙත් අක්කරයක්
නැවත වගා කරන්න අක්කරයකට රුපියල් ලක්ෂ 8ක්, 10ක් විතර
වියදම් ෙවනවාය කියලා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සඳහා
තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු කමයක් යටෙත් අක්කර ෙදකට අඩු නම්
පස සාරවත් නම්, අක්කර භාගයක උපරිමයකට යටත්ව රුපියල්
52,000ක සහනාධාරයක් දුන්නා, ෙගෝතමාලා වවන්ෙන් නැතිව
පස ෙහොඳ නම් ෙකළින්ම ෙත් වවන්නය කියා. සමහරුන් ෙත් පැළ
200, 300, 500 වාෙග් පමාණයන් වගා කරලා ඒක ෙහොඳට
නඩත්තු කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොඩි මිනිස්සුන්ට පස ෙහොඳ නම්
අක්කර භාගයකට රුපියල් 52,000ක් හම්බ වුණාම ඒ ෙගොල්ල
ඒෙකන් ෙහොඳින් පෙයෝජන ගත්තා. නමුත් ඒෙක් සත
අසත තාවය ෙමොක්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. මට දැන ගන්න
ලැබී තිෙබන විධියට නම් 2014 ඉඳලා ඒ ෙදන කමය
නවත්වනවාය කියා තිෙබනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක විද ාත්මකව
සුදුසු නැහැ කියා TRI එක එෙහම කියනවා නම් ඒක
නැවැත්වුවාට කමක්
නැහැ. එෙහම
පශ්නයක්
නැතිව
නැවැත්වුවා නම් පුංචි මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ඔබතුමා මැදිහත්
ෙවලා, ෙගෝතමාලා වවන්ෙන් නැති පස ෙහොඳ ඉඩම් සඳහා ඒ
ආධාර මුදල ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නය කියා මම
ඉල්ලනවා.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, සහනාධාර මුදල්
ෙදන එක හැම පාෙද්ශීය කාර්යාලයකටම අද විශාල පශ්නයත්
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. මට ෙනොෙයක් අය කථා කරලා
කිව්වා, වැවිලි කර්මාන්තය ගැන කථා කරනවා නම් ඔබතුමාවත්
ෙම් ගැන කියන්නය කියා. හුඟක් ෙදෙනක් කිව්වා. අෙප් ගරු
තලතා අතුෙකෝරළ මන්තීතුමියත් ෙම් ගැන කිව්වා. අද වන විට
ලක්ෂ එකසිය ගණනක විතර මුදලක් හිර ෙවලා තිෙබනවා.
ගාල්ෙල්ත්, කළුතරත් ඒ තත්ත්වය හුඟක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන උනන්දු ෙවන්න.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පරයක කාලයක්
ෙදන්න. සමස්ත ලංකා කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන සංවිධානය ෙත්
සමිති 1250ක් විතර තිබුණු තැනක්. අද ඒක ෙබොෙහොම මන්දගාමී
තත්ත්වෙයන් පවත්වාෙගන යන්ෙන් කියා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
කියනවා. ඒක කියාකාරී මට්ටමට පත් කරන්න. අප නියං ආධාර
ෙදනෙකොටත් රජෙය් මුදල් අප දුන්ෙන් ඒ සමිතිය හරහා
පරිපාලන වියදම් ඉතිරි කර ෙගනයි.
අවසාන වශෙයන් මා කින්ෙන්, TI මහත්වරු ගැනත් ෙසොයා
බලන්න කියලායි. ඔබතුමාෙග් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් ෙහොඳ දක්ෂ ෙත් පරීක්ෂකවරුන් ඉන්නවා. අද හුඟක්
ෙදෙනකුට job satisfaction එක නැතිව, හරි වැඩ පිළිෙවළක්
නැතිව ෙවනත් ආයතනවල ෙසේවයට යනවා. පැරණි අය පවා
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ෙවනත් ආයතනවලට යනවා. ෙම් කාරණා ගැන ෙසොයා බලන්න
කියා ඉල්ලමින් මට සීමිත ෙවලාවක් වුවත් ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන අමාත තුමිය. ඔබතුමියට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 3.30]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ විසි පහක වැය
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී,
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් අද
දිනට ඇතුළත්ව තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ගරු ඇමතිවරුන් හා ගරු
මන්තීවරුන් එම අමාත ාංශ ගැන කථා කළා.
එෙසේ වුවත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය සම්බන්ධවත්, සීනි
කර්මාන්ත අමාත ාංශය සම්බන්ධවත් වචන කිපයක් කථා
කරන්නට බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය ගැන අද මෙග් පළාෙත් අෙප්
හිතවත් ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමාත් කරුණු ඉදිරිපත්
කළා. එතුමා කිව්වා වාෙග් ඇත්තටම වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්
අද විශාල දියුණුවක් දකින්නට තිෙබනවා. ෙමොනරාගල
දිස්තික්කය ගැන එතුමා කිව්වා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ගැන
ඉතාම සතුටින් මා කථා කරන්නට කැමැතියි. වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත ාංශයට අද රබර් වගාව පිළිබඳව වැඩ කටයුතු කරන්නට
විෙශේෂ අවස්ථාවක් බවට පත් වී තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා
ඒ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. රබර් වගාව සඳහා ෙමොනරාගල
දිස්තික්කයට බිම් ෙකොටස් ලබා ගන්නට අමාරු වී තිෙබනවා. වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම් තමයි වැඩි වශෙයන්
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති ආධාර කමය නිසා ඒ ඉඩම් ලබා
ෙදන්න වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් අවසර ලබා දී
කටයුතු කරනවා. අද ෙම් ෙවනෙකොට රබර් වගාව විශාල
වශෙයන් දියුණු කිරීමට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය හරහා
රබර් වගාව කරන ආයතනවලට අවශ
සහාය දී තිෙබනවා.
ෙමොනරාගල රබර් පර්ෙය්ෂණායතන ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ඒ
පර්ෙය්ෂණ තුළින් පැළ නිෂ්පාදනය කර ෙබදා හැරීමට කටයුතු
කර ෙගන යනවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොෙවයි,
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය හරහා දිවයින පුරාම රබර් පැළ
ෙබදා හැරීමවට කටයුතු කරනවා.
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීනි කර්මාන්තය ගැන කථා
කරන විට ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. සීනි කර්මාන්තය
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ඇති වුණු ෙදයක් බව අප
පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් තමයි, වැවිලි
කර්මාන්ත අමාත ාංශ හරහා ඒ දිනවල සීනි කර්මාන්තය ඇති
කෙළේ කියන එක අප පිළිගන්නවා. අද ෙම් ෙවනෙකොට සීනි
කර්මාන්තෙය් විශාල දියුණුවක් ඇති කර තිෙබනවා.
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මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
පිළිබඳ අමාත ාංශය ගැන කියන්නට කැමතියි. විෙශේෂෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් 225 ෙදනාට
කාර්යක්ෂමව ඵලදායි මහජන ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා අවශ
උපස්ථම්භක ෙසේවාවන් සැපයීම මෙග් අමාත ාංශෙය් සියලුම
නිලධාරින්ෙග් සුහදතාවෙයන් සියලුම මන්තීවරුන්, මන්තීවරියන්
ෙවනුෙවන් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
විවිධ අමාත ාංශවලට ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල වුවත්, මෙග්
අමාත ංශයට එල්ල වන ෙචෝදනා ෙබොෙහෝ දුරට අඩුයි. සුළු සුළු
ෙචෝදනා එල්ල වුවත් ඒවා ෙචෝදනා ෙනොෙවයි. ඒවා ඉල්ලීම්. ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා වාෙග්ම අෙනකුත් මන්තීවරුන්
ඉල්ලීම් කළා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් යම් ඉල්ලීම් කර
තිෙබනවා. ඒවා ඉල්ලීම් පමණයි. ෙමම අමාත ාංශ ට අයත් කාර්ය
භාරය ඉතා මැනවින් ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව
අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගිය වර්ෂෙය්ත්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා වර්ෂවලත්
අෙප් අමාත ාංශය කාර්ය භාරය ඉතා ෙහොඳින් ඉතා ෙහොඳින් ඉටු
කර තිෙබනවා.
අප හැම ෙවලාෙව්ම බලන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා එන සියලු ගරු මන්තීවරුන්ටත්,
මන්තීවරියන්ටත් මහජනතාවට ෙසේවාවන් ඉටු කර දීම සඳහා
අවශ පහසුකම් සැපයීමටයි. ඒ අයට ක්ෂණිකව තමන්ෙග් ගම්
පෙද්ශවලට ළඟා වීම සඳහා අවශ පවාහන පහසුකම් සැපයීම
සඳහා තීරු බදු රහිත පවාහන බල පත ලබා දීම අප විසින් සිදු
කරනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වාහන බල පත සම්බන්ධෙයන් පසු
ගිය අවුරුද්ෙද් ඉඳලා බැංකු ණය මුදලකුත් ලබා ෙදන්න අපි
කටයුතු කළා. ඒ මඟින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට වාහන ෙගන්වීමට
පහසුකම් ලැබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි මානව සම්පත්
සම්පාදනය සිදු කරනවා; ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට අවශ
කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීම සිදු කරනවා; ඒ අයට හැඳුනුම්පත් ආදි
ෙද්වල් ලබා ෙදනවා. වැටුප් ෙගවීම් කරන්ෙන්ත් මෙග්
අමාත ාංශෙයනුයි.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමියනි, මට ඔබතුමියෙගන් එක පශ්නයක් අහන්න
පුළුවන් ද?

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අපි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියකු ගන්න දැන් උත්සාහ කරනවා.
නමුත් ඒ නිලධාරියාට ෙගවන්ෙන් රුපියල් 15,000යි, ගරු
ඇමතිතුමියනි. උපාධිධාරි පුද්ගලෙයකු ගන්නත් ඕනෑ. එෙහත්
රුපියල් 15,000ක් කියන පඩිය ෙහොඳ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියකු
සඳහා කිසිෙසේත් පමාණවත් නැහැ.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු මන්තීතුමා, මම ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඇත්ෙතන්ම
ඒ පත්වීම ෙවනුෙවන් මුලින්ම අනුමත කෙළේ එම දීමනාව තමයි.
රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් පමණයි ඒ අයට අනුමත කරලා
තිබුෙණ්. අපි නැවත ඉල්ලීම් කරලා ඒ අනුව ඒ අයට රජෙය්
ෙසේවෙය් අෙනකුත් සෑම උපාධිධාරියකුටම ලැෙබන මූලික වැටුප
වන රුපියල් 15,215ත්, ඊට අමතරව අෙනකුත් සියලු දීමනාත්
සහිත වැටුපක් ෙම් වන ෙකොට අනුමත කරලා තිෙබනවා. දැන්
පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම මන්තීවරෙයක්ම වාෙග්
ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියකු හැටියට
උපාධිධාරියකු බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව. පසු ගිය වසරවල බඳවා
ගැනීමට කටයුතු කර තිබුෙණ් රාජ ෙසේවාෙව් නිරත ෙවලා ඉන්න
උපාධිධාරියකු පමණයි. නමුත් ගරු මන්තීවරුන් ෙවතින් වැඩි
වශෙයන් ඉල්ලීමක් ෙකරුණා, රාජ ෙසේවාෙව් ඉන්න නිලධාරින්
අප සමඟ ෙසේවය කිරීම සඳහා ඒමට ෙබොෙහෝ දුරට කැමැත්තක්
දක්වන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා උපාධිධාරින් හැටියට අලුතින් බඳවා
ගන්නා අයෙගන් ෙකනකු ඒ කියන්ෙන් දැනට රාජ ෙසේවෙය්
නිරත ෙනොවන උපාධිධාරියකු බඳවා ගන්න අනුමැතිය ෙදන්නය
කියලා. ඒ අනුව අපි කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පධාන කැබිනට් මණ්ඩලය එය අනුමත කළා. දැන්
රජෙය් ෙසේවෙය් නියුක්ත නැති -රජෙය් ෙසේවකයන් ෙනොවනඋපාධිධාරින්ෙගන් ඒ බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා. එෙසේ බඳවා
ගැනීම සඳහා අපි දැන් එතුමන්ලාට අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියකු
බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ගරු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කිරීෙම්දී
සහ මහජනතාවට අවශ අෙනකුත් ෙසේවාවන් සපයා දීෙම් දී
වුවමනා වන ෙසේවා පහසුකම් ලබා ගැනීමට ඒ වාෙග්ම
සංඛ ාත්මක ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට විෙශේෂ නිලධාරියකු
අවශ යි. රජෙය් කාර්යාලවලින් ලබා ගත යුතු පර්ෙය්ෂණාත්මක
කරුණු පිළිබඳව අධ යනය කරලා ගරු මන්තීවරයාට, ගරු
නිෙයෝජ අමාත වරයාට, ගරු අමාත වරයාට වාර්තා කරන්න
තමයි අප ඉහත කී විධියට නිලධාරිෙයකු බඳවා ගැනීම සඳහා
දැනට කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.

එතෙකොට කීයක් ලැෙබනවා ද, ගරු ඇමතිතුමියනි?

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

මා හිතන හැටියට රජෙය් චකෙල්ඛය අනුව -6/2006
චකෙල්ඛය අනුව- වැටුප අන් සියලු දීමනා සහිතව ලැෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා දැන් ඔබතුමාට ඒ බඳවා ගැනීම කරන්න
කරදර වන්ෙන් නැහැ. බඳවා ගන්න පුළුවන්. එපමණක් ෙනොෙවයි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ෙම් වන විට පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලවලට -විෙශේෂෙයන් රියැදුරන්ට
පවා- නිසි පුහුණුවක්, දැනුවත්භාවයක් ලබා දීම සඳහා වැඩ මුළු
ගණනාවක් පවත්වා තිෙබනවා. මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය පළාත් වශෙයන්, දිස්තික්ක වශෙයන් ඒ
ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා, ගමට ගිහිල්ලා ඒ ඒ පෙද්ශවලින් ෙතෝරා
ගත් මධ ස්ථානයකදී වැඩ මුළු ගණනාවක් පවත්වා තිෙබනවා.
අපි පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ එවැනි වැඩ මුළු අටක් පවත්වා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම
පමණක් ෙනොෙවයි සිදු වන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්,
අමාත ාංශවල අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු රජෙය් උසස්
නිලධාරින් -ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉඳලා- දැනුවත්
කරන තවත් වැඩ සටහන් කීපයක් අපි කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ මුළු
කීපයක් පැවැත්වූවා. ඊට පසුව අපි දිස්තික්ක වශෙයන් ගිහිල්ලා,
පළාත් වශෙයන් ගිහිල්ලා ෙම් වන ෙකොට -ෙම් වසෙර්දී- ඒ ඒ
ෙකොට්ඨාසවලදී වැඩ මුළු 8ක් පවත්වා තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමිය, ඔබතුමියට තවත් විනාඩියක කාලයකුයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් සහ දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු
උසස් නිලධාරින් ඒ සඳහා සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. අපි උතුර
පළාෙත්ත් දිස්තික්ක පෙහේම ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කළා. පසු
ගිය දිනවල අෙනකුත් සියලු දිස්තික්ක ආවරණය වන විධියට අපි
වැඩ මුළු 8ක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ වැඩ මුළුවලදී විෙශේෂෙයන්
රාජ නිලධාරින්ට ලබා ෙදන පුහුණුෙව් දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්බන්ධ, කාරක සභා අවස්ථාවන්ට
සම්බන්ධ පශ්න පිළිබඳව, ෙතොරතුරු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අණපනත්
සම්බන්ධව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අලුතින් සම්මත වන නීති-රීති
සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමයි ඒ වැඩමුළුවලින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්. රාජ නිලධාරින් ඉතාම කැමැත්ෙතන් ෙම් වැඩමුළුවලට
සහභාගී වුණා. විෙශේෂෙයන් ඉහත කී වැඩසටහන ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තුව,
දිස්තික්
ෙල්කම්
කාර්යාලය,
නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් සභා, මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව,
ශී ලංකා ෙපොලිස් රථ පවාහන අංශය වැනි විවිධ රජෙය්
ආයතනවල ෙසේවය ලබා ෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු
මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශයට ඉදිරිපත් කරපු
තවත් ෙලොකු ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ සමූහ රක්ෂණ අරමුදල
පිළිබඳවයි. ෙම් අරමුදල පිළිබඳවත් අපි දැනට සාකච්ඡා කරමින්
යනවා. ෙම් සමූහ රක්ෂණ අරමුදල ෙබොෙහෝ ෙදනකු වැඩි කර
ඉල්ලනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට හැකි ආකාරෙයන් කටයුතු
කරන්න දැනටමත් සාකච්ඡා පවත්වමින් යනවා. ඉදිරිෙය්දී
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, මහජනතාවට ඒ ෙසේවාවන් ලබා ෙදන්න.
තවත් කිවයුතු විෙශේෂ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අපි සියලු
ෙදනාටම වැදගත් වන ආකාරයට අෙප් අමාත ාංශෙයන් යහ
පාලනය පිළිබඳව ෙපොතක් මුදණය කරලා ෙම් වන විට නිකුත් කර
තිෙබනවා. සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට එය ලබා දී තිෙබනවා. එම
ෙපොෙත් ෙදමළ පරිවර්තනයත් අපි මෑතකදී මුදණය කරලා පසු ගිය
සතිෙය් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් පැවැත්වුණු වැඩමුළුවකදී ඒ
පෙද්ශෙය් රජෙය් උසස් නිලධාරින් සියලු ෙදනා හට ෙබදා හැරියා.
ෙමවැනි කටයුතු අෙප් අමාත ාංශෙයන් ඉටු කරනවා. අවසාන
වශෙයන් මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලු
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Selvam Adaikkalanathan.
You have 10 minutes.
[பி.ப. 3.39]

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
ெதாி க்கு
க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட அைமச்சுக்களின் நிதி
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் இன் கால்நைட
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வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி, தனியார் ேபாக்கு
வரத் ச் ேசைவகள், ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட
அபிவி த்தி, தபால் ேசைவகள் ேபான்ற அைமச்சுக்கள்
ெதாடர்பாகச்
சில
க த் க்கைளச்
ெசால்லலாெமன்
நிைனக்கின்ேறன்.
கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி
அைமச்ைசப் ெபா த்தமட் ேல, வடக்கு, கிழக்கு விவசாயிகள்
பா ற்பத்தியி டாகப் பல நன்ைமகைள அைடந் வந்தனர்.
ேபார் காரணமாக எங்க ைடய மக்கள் மிக ம் பின்தங்கிய
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். வடக்கு, கிழக்கிேல கூ தலா
ேனார் விதைவகளாக்கப்பட்டார்கள். எனேவ, யா ைடய
எதிர்பார்ப் ம் இல்லாமல் ெசாந்தக் கா ேல நிற்பதற்கான
வசதிைய அவர்க க்கு ஏற்ப த்தேவண் ெமன்றால் இந்த
அைமச்சு எங்க ைடய விதைவத் தாய்மா க்கு கால்நைட
கைள வழங்க ேவண் ம். அத டாக அவர்க ைடய
கு ம்பத்ைத நடத் வதற்கான வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தலாம்.
அத்ேதா ,
அவர்க ைடய
குழந்ைதகளின்
கல்வி
நிைலைய ம் ேமம்ப த்தலாம். அதற்கான நடவ க்ைகைய
அைமச்சர்
அவர்கள்
ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ெசன்ற வாரம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ம ப்
பிரேதசத் க்குச் ெசன்
அங்கு சில க்குக் கால்நைடகைள
அன்பளிப்பாக வழங்கியி க்கிறார். அதற்காக அவ க்கு நன்றி
ெசால்கின்ேறன்.
அேதேபால
இன் ம்
கூ தலான
கால்நைடகைள
வழங்குவேதா ,
நான்
ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன ேபால் எங்க ைடய விவசாயிக க்கும் விதைவத்
தாய்மா க்கும் நல்லேதார் எதிர்காலத்ைத ஏற்ப த் வதற்கும்
ெகளரவ அைமச்ச ம் நண்ப மான ஆ
கன் ெதாண்டமான்
அவர்கள்
ஆவன
ெசய்ய
ேவண் ெமன்
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இரண்டாவதாக
தனியார்
ேபாக்குவரத்ைத
எ த் க்ெகாள்ேவாம். இன் வட மாகாண சைப ம் கிழக்கு
மாகாண
சைப ம்
உ வாக்கப்பட்
க்கின்றன.
இந்த
மாகாண சைபகளிேல தனியார் ேபாக்குவரத் அைமச்சுக்கள்
இ க்கின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த மாகாண
சைப அைமச்சுக்கேளா இைணந் தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகைள விஸ்தாிக்க ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான்
ன்ைவக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இன் எங்க ைடய பல
கிராமங்களில் பாடசாைலப் பிள்ைளகள் ெந ந் ரம் நடந்
ெசன் கற்கின்ற நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . அவர்கள்
சில
ேநரங்களில்
சப்பாத்
இல்லாம ம்
ெசன்
வ கின்றார்கள். இன்ைறக்கும் அங்குள்ள சில கிராமங்களில்
மக்கள் கூ தலாக நடந்
ெசன் தான் தங்க ைடய
ேதைவகைளப்
ர்த்தி ெசய்கின்றார்கள். ஆகேவ, இன்
மாகாண அைமச்சுக்கேளா இைணந் அங்கு தனியார் பஸ்
ேசைவ இடம்ெபறாத இடங்க க்கு பஸ் ேபாக்குவரத்திைன
ஏற்ப த் வத டாக நீங்கள் ெசால்கின்ற அபிவி த்திையப்
ரணப்ப த்த ேவண் ம் என் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மாகாண சைபக க்கு
க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட
ேவண் ம் என்ப என் ைடய க த் . ஆனால், இன்ைறக்கு
மாகாண
சைபக க்குள்ேள
பிரச்சிைன
உ வாக்கப்
பட்
க்கின்ற . மாகாண சைபகைள நடத்த
யாத
அள க்கு அந்த நிைலைம ேமாசமைடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ,
இந்த நிைலைய மாற்றி மாகாண சைபக க்கு அதிகாரங்கைள
வழங்கி, அத டாக அந்த மக்கள் நன்ைமயைடகின்ற
வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
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தபால் ேசைவைய எ த் க்ெகாண்டால், அ
எங்கள்
பிரேதசத்திேல இன்றியைமயாத ஒ
ேசைவயாகக் க தப்
ப கின்ற . உண்ைமயில் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் அந்த
ஊழியர்கள் மிக ம் ேநர்த்தியான
ைறயில் உைழக்கின்ற
ேபாதி ம் அவர்கள் மிக ம் கஷ்டத் க் குள்ளாகின்றார்கள்.
அவர்க க்குப்
திய
விச்சக்கர வண் கள் வழங்கப்
ப வதில்ைல. அதனால் அவர்கள் ெபா த் தபால் ெபட் களி
ந்
தபால்கைளச் ேசகாிக்கின்ற மற் ம் தபால்கைள
விநிேயாகிக்கின்ற நடவ க்ைகக க்கு இன்ைறக்கும் பைழய
வண் கைளேய பயன்ப த்
கின்றார்கள். ஆகேவ, தபால்
ேசைவகள் அைமச்சு அவர்க க்கு மிதி வண்
த ய
வசதிவாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் ெகா க்க ேவண் ம். தபால்
ேசகாிப் க்கு அங்கு நல்ல வாகனங்கள்கூட இல்ைல. இதனால்
சாியான ேநரத்தில் தபால்கள் ெசன்றைடவதில்ைல. ஆகேவ,
அந்த
நிைலைமகள்
மாற்றியைமக்கப்பட
ேவண் ம்.
அபிவி த்தி என் ெசால் க்ெகாண் மக்க க்கு ெவ மேன
அாிசிைய ம் ப ப்ைப ம் ெகா த்தால் ேபாதா .
ைற
சார்ந்த இவ்வாறான விடயங்களி ம் அரசு கவனம் ெச த்த
ேவண் ம். அ தான் அபிவி த்தி என்பைத ெவளிப்பைட
யாகக் காட் கின்ற விடயமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, தபால்
ைறைய ேமம்ப த் கின்ற வைகயில் குறித்த ெசயற்பா கள்
அைமய ேவண் ம் என்ப என க த் .
ெதங்கு அபிவி த்தி சம்பந்தமாக ம் சில
க்கியமான
விடயங்கைள எ த் க் கூற வி ம் கின்ேறன். 1990க்குப்
பின் அழிவைடந்த ெதன்னங்காணிகைள அபிவி த்தி ெசய்வ
தற்குத்
ாித ெதன்ைன அபிவி த்தித் திட்டத்தின்கீழ்
நடவ க்ைக
எ க்கப்பட
ேவண் ம்
என்
ேகட் க்
ெகாள்கின்ேறன். அைதவிட, வட மாகாணப் பிராந்தியக்
காாியாலயத் டன் இைணக்கப்பட்
ந்த மன்னார் மாவட்டக்
காாியாலயம், இயல் நிைல பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக
தற்கா கமாக மாரவில பிராந்தியக்
காாியாலயத் டன்
இைணக்கப்பட்
ந்த . ஆனால், இயல் நிைல சீராகி நான்கு
வ டங்களாகி ம் இற்ைறவைர அ
ன்பி ந்த நிைலக்கு
மீளிைணப் ச்
ெசய்யப்படவில்ைல.
ஆகேவ,
அந்த
நடவ க்ைகைய உடன யாக ேமற்ெகாள் மா
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.
2012ஆம்
ஆண்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டக் காாியாலயம் தி மைல
பிராந்தியக் காாியாலயத் டன் இைணந் ெசயற்ப வதாகக்
கூறப்பட்ட . அதைன ம் உடன யாக யாழ். பிராந்தியக்
காாியாலயத் டன் இைணத் ஒ மாகாணத் டன் ேசர்ந்
ெசயற்ப வதற்காக நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்வேதா , வட மாகாணத்தில் கிளிெநாச்சி,
மன்னார்,
ல்ைலத்தீ , வ னியா, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய
மாவட்டங்க க்கும் தலா 5 பிராந்தியக் காாியாலயங்கைள
அைமக்க ேவண் ம் என ம் நான் ேவண் கின்ேறன்.
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ெமன நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , அப்பிரேதசங்களில்
ெதன்னந்ேதாட்ட
உாிைமயாளர்க க்கும்
இந்நி வனங்
க க்கும் இைடயிலான ெதாடர் க க்கு அங்கு இரா
வத்தினர் இ ப்ப
இைட றாக இ ப்பதால், அவர்கைள
அங்கு ெதாடர்ந் ம் இ ப்பதற்கு அ மதிக்க ேவண்டாெமன
நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ெதன்ைனச் ெசய்ைகக்காக ெதன்ைன அபிவி த்திச்
சைபக்கு 100
ராக்டர்கள் கலப்ைபக டன் வழங்கப்
பட்
ந்தன. சாியான திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தினால்
அைவ மீளப்ெபறப்பட்டன. ஆனால் இப்ெபா
அந்த
ராக்டர்க க்கு என்ன நைடெபற்றெதனத் ெதாியாமல்
இ க்கின்ற . அவற்ைற மீண் ம் ெதன்ைன அபிவி த்திச்
சைபக்கு வழங்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

You make a request to the AGA. Then, he will
provide you the coconut plants under the "Divi Neguma"
Programme.
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)
நன்றி.

எம பிரேதசங்களில் பைன, ெதன்ைன ஆகியன பிரதான
பயிர்களாக
உள்ளன.
அங்கு
அவற்ைற
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கான மானியங்கைள வழங்க ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எம
பிரேதசத்திேல ெதன்னம்
பிள்ைளக டன் இறப்பர் கன் க ம் மானிய அ ப்பைடயில்
வழங்கப்ப கிற .
மானிய
அ ப்பைடயில்
வ னியா
பிரேதசத் க்கு வழங்குவதற்காக 200க்கு ேமற்பட்ட இறப்பர்
கன் கள் த விக்கப்பட்ட . எம
பிரேதசத் க்கு இறப்பர்
கன் கைள விநிேயாகிப்ப பிரேயாசனமற்ற விடயம்; அங்கு
இறப்பர் மரங்கைள வளர்க்க
யா . ஆகேவ, ெதன்ைனப்
பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்க க்கு நீங்கள் மானிய அ ப்பைடயிேல
ெதன்ைனங்கன் கைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள
எ க்க ேவண் ெமனக் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 3.51]

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (සුළු අපනයන
ෙභෝග පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - சி
பயிர்கள் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage -Deputy Minister
of Minor Export Crops Promotion)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

We will implement that by next year.
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ஏற் மதிப்

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 අය වැය සම්බන්ධෙයන්
වූ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන
අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත වරයා හැටියට අෙප් රජෙය්
නවවන අය වැය ගැන කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම
පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවය හා ස්තුතිය මා මුලින්ම පුද කරනවා.

Thank you.

அ மட் மல்ல, ெதன்ைன அபிவி த்திச் சைப மற் ம்
பைன, ெதன்ைன ெசயல்விளக்க நிைலயம் இ க்கின்ற
அளம்பில் ேதாட்டத்தில் இரா வத்தினர் இ ப்பதால் மக்கள்
ெதாடர் க்கு இைட றாக இ க்கின்ற . எனேவ, அவர்கைள
அப்பிரேதசத்தி
ந்
விலக்கிக்ெகாள்வ
நன்ைம பயக்கு

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශය, පසු ගිය වසර
තුන පුරා යහපත් දැක්මක් ඇතිව කටයුතු කරමින්, ශී ලංකාව
ආසියාෙව් කුළුබඩු ෙක්න්දය බවට පත් කරන්න යන ගමනට
ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමාෙගන සිටිනවා. වගා ව ාප්තිය,
නිෂ්පාදනය, අෙළවිය හා පවර්ධනය මඟින් කුළුබඩු ක්ෙෂේතෙය්
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[ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා]

විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා නායකත්වය ලබා දීම අෙප්
අරමුණයි. මෙග් ගරු අමාත ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා ෙම්
අමාත ාංශෙය් අපනයන ෙභෝග පවර්ධන වැඩසටහන දියත්
කරන්න දැඩි ෙවෙහසක් අරෙගන කැපවීෙමන් කටයුතු කරනවා.
අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන් ආයතන ෙදකයි. එයින්
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැදගත් කාර්ය භාරයක්
ෙමහිලා ඉටු කරනවා. දීප ව ාප්තව ෙගොවීන් හමු ෙවලා,
ෙගොවීන්ෙග් පශ්නවලට උත්තර ෙසොයලා පවර්ධන කටයුතු
කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වැසී යාමට නියමිතව
තිබුණු කජු සංස්ථාව නැවත පාණවත් කරලා ලාභ ලබන
ආයතනයක් විධියට පවත්වා ෙගන යන්න හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට කජු සංස්ථාව දැවැන්ත ජයගහණ
ලබමින් වරලත් අෙළවි සැල් 11ක් දීප ව ාප්තව පිහිටුවා පගතියක්
ලබා ෙගන තිෙබනවා. දැවැන්ත පියවරක් ඉස්සරහට තබමින්
යුද්ධය නිසා අපට අහිමි වුණු, අපට යන්න බැරි වුණු උතුරු
පෙද්ශෙය් හා නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය් කජු වගාව පචලිත කරන්න
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා.
අතීතෙය් බටහිර ජාතීන් අප රට ආකමණය කරන්නට ෙහේතුව
වූ කුළුබඩු නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ වගාවන් ඇතුළත් වූ සුළු
අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත වරයා
වීම ගැන මා සතුටු වනවා. 1948 දී නිදහස ලබා 1972 ජනරජ
ව වස්ථාව යටෙත් පාලනය ඇරඹූ ෙම් රෙට් පැවැති සියලු ෙද්ශීය
විෙද්ශීය බලෙව්ග හා තස්තවාදය පරාජය කරමින් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්, යටත් විජිත
ආකමණයන්ට ෙපර අපට උරුම වූ ෙද්ශීයත්වය මත පදනම් වූ
සමාජ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික පාලන කමයක් ෙම් රෙට් යළි ඇති
කරන්නට කටයුතු කිරීෙම්දී අපෙග් ෙම් අමාත ාංශයට කළ හැකි
කාර්ය භාරය මහා විශාලයි.
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අනුව යමින් ශී ලංකාව ආසියාෙව්
කුළුබඩු ෙක්න්දය බවට පත් කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් අපනයන
ෙභෝග ව ාප්තිය, නිෂ්පාදනය, අෙළවිය හා පවර්ධනය මඟින් ෙම්
ෙක්ෂේතෙය් විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා ගරු අමාත තුමා
සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් අප අමාත ාංශෙය් ෙමෙහවර ඉටු
කරන්නට කැප වන බව මම පකාශ කරන්නට කැමැතියි.
පසු ගිය කාලය තුළ අමාත ාංශෙය් කටයුතු ගැන ලබා ගත්
අධ යනය අනුව මට හැඟී යන්ෙන් සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන
අමාත ාංශය පිහිටු වූ පසු ගිය සුළු කාලය තුළ සුළු අපනයන
ෙභෝග වගාවන් ව ාප්ත කර නිෂ්පාදනය ඇති කර ඒවා පමිතියට
ෙගන ඒමට ගරු අමාත තුමා පමුඛ නිලධාරින් සුවිෙශේෂ වූ කාර්ය
භාරයක් ඉටු කර ඇති බවයි. අද උදෑසන ඉඳලා මා ෙම් සභා ගර්භය
තුළ සිටියා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් කිසිම පහරක් එල්ල
ෙනොවූ අමාත ාංශයක් හැටියට ෙම් අමාත ාංශය ගැන අප සතුටු
ෙවනවා. කවුරුවත් වැඩිය ගණන් ගත්ෙතත් නැහැ, කථා කෙළත්
නැහැ. ඒ නිසා තනිෙයන් ෙතපරබාන්න මට අවස්ථාව ලැබිලා
තිෙයනවා.

2818

දායකත්වයක් ලබා දිය හැකියි. 2012 වර්ෂය වන විට කෘෂි
අපනයන ෙභෝග ෙහක්ෙටයාර 106,232කුත් කජු ෙහක්ෙටයාර
44,940කුත් වගා කර ඇති අප කෘෂි අපනයන ෙභෝග ෙමටික්
ෙටොන් 120,655ක් සහ කජු ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක් නිෂ්පාදනය
කර කෘෂි අපනයන ෙභෝගවලින් රුපියල් මිලියන 35,306.5ක් සහ
කජුවලින් රුපියල් මිලියන 170.3ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට
සමත්ව තිෙබනවා.
2013.09.30වන විට ගම්මිරිස් සහ කුරුඳු වගාෙව් අපනයන
පරිමාව 2012 වර්ෂය ඉක්මවා සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලබා
තිෙබනවා. ඒ තුළින් අපනයන ආදායෙම් ද වර්ධනයක් ලබා
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂය තුළදී අප ඉලක්ක කර ඇති පරිදි කුරුඳු
වගාෙව්, ගම්මිරිස් වගාෙව් ෙමන්ම ඌව ෙවල්ලස්ස විෙශේෂ
ෙකොෙකෝවා වගා ව ාපෘතිය, උතුෙර් විෙශේෂ කජු වගා ව ාපෘතිය
සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ පතිපාදන ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් සුළු
අපනයන ෙභෝගවල අපනයන පරිමාව සහ ආදායම වැඩි කර ලබා
දීමට ගරු අමාත තුමාටත් මටත් අප නිලධාරින්ටත් එක්ව කළ
හැකිවනු ඇතැයි මෙග් දැඩි විශ්වාසයයි.
පසු ගිය වර්ෂයන් තුළ අප අමාත ාංශයට පතිපාදන ලැබීම
ගැන තරමක් සතුටු විය හැකි වුවත් තවත් පතිපාදනවල අවශ තාව
පවතිනවා. ඒ නිසා වගා ව ාප්ති කටයුතු සෑම වර්ෂයකම ජූනි, ජූලි
වන විට නතර කිරීමට සිදුව තිබුණ ද පසු ගිය වර්ෂෙය් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්
වීම යටෙත් දිවි නැගුම වැඩ සටහන් තුළින් දුන් දායකත්වය ෙමම
ක්ෙෂේතය දැවැන්ත පිම්මක් ඉදිරියට ෙගන යන්නට ශක්තියක් වුණ
බවයි මෙග් විශ්වාසය. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට මෙග් විෙශේෂ
ස්තුතිය පිරිනමනවා. 2014 වර්ෂයට ඉල්ලා ඇති ගාල්ල
දිස්තික්කෙය් කුරුඳු කර්මාන්තශාලාව -ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම
කුරුඳු තිෙබන දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් දැනට විශාල පශ්නයකට
මුහුණ ෙදනවා.- සහ මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ගම්මිරිස්
කර්මාන්තශාලාව ලබා ෙදන ෙලසත් එතුමාෙග් දැඩි අවධානයට
ෙයොමු කරනවා.
ෙම් රෙට් වගා ව ාප්ති කටයුතුවල නිරත වන ව ාප්ති
නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබා දීෙම්දී අෙප් අමාත ාංශෙය් ව ාප්ති
නිලධාරින්ට ඒ අවස්ථාව වැඩිපුර ලබා ෙදයි කියා මා විශ්වාස
කරනවා. 1991න් පස්ෙසේ ඔවුන්ට යතුරුපැදි ලැබිලා නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශය තුළින් ඉටු කරන්න පුළුවන් තවත්
විශාල කාර්ය භාරයක් නිර්මාණශීලීව ඉටු කරන්න මෙග්
ඇමතිතුමා සහ නිලධාරි මණ්ඩලය කටයුතු කරන වග සිහිපත්
කරනවා.
ෙත් දළුවල ආදායම ගැන අද ෙම් සභාෙව් කථා කළා. ෙත්
වගාව තිෙබන දිස්තික්කයක් වන ගාල්ල දිස්තික්කෙය්
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කියන්න ඕනෑ ෙම් යුගෙය් ෙත්වලට
ෙහොඳම මිලක් ලැබී තිෙබන බව. ෙත් ඉඩම් හිමියා, කුඩා ෙත් වතු
හිමියා, ෙත් කම්හල් හිමියා සතුටින් ගත කරන එකම යුගය මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපති යුගයයි කියන එක සිහිපත් කරමින් මා සමු
ගන්නවා.

[4.01 p.m.]

අප
අමාත ාංශයට
අයත්
අපනයන
කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ශී ලංකා කජු සංස්ථාව යන ආයතන ෙදකම
තම කාර්ය භාරය මැනවින් ඉටු කර ඇති බව මෙග් විශ්වාසයයි. ඒ
තුළ කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කරාබු නැටි ෙභෝගවල ව ාප්තිය සහ
අපනයන පරිමාෙව් වර්ධනයක් පවතින බව 2012 වර්ෂෙය් සහ
2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා වකවානුව තුළ කටයුතු පිරික්සා
බැලීෙම්දී ෙපනී යනවා.

Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me this
opportunity to speak on the Report of the Select
Committee.

යුද්ධය නිමා කර රට සංවර්ධනය කර ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා
ළඟා වන ගමෙන්දී අප අමාත ාංශයට ඒ සඳහා සුවිෙශේෂ

I was privileged to serve on the Select Committee,
where the Votes of several Ministries and the Votes of

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)
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the 10 Senior Ministers were considered. I feel the
process of this Select Committee was very useful because
we were able to interact with the Ministers and the
officials and get certain clarifications. We were also able
to give them suggestions for changes and improvements,
whereas when we discuss a Ministry in the House, it is a
question of shouting at each other or criticizing and not
getting replies. So, I feel if every Ministry is considered
before a Select Committee or at least before a
Consultative Committee prior to it being discussed in this
House at the Committee Stage, it would be a very positive
thing. I think during the seven days of the Second
Reading, we could sit to discuss the first few Ministries in
a Select Committee or a Consultative Committee, thrash
out issues and then come here for an open Discussion. I
feel this should be considered next year. This being the
second year of the Select Committee, I think in the future,
we should consider that as a positive thing.
Though we are not discussing the Votes of the Senior
Ministers today, I wish to make a few comments about
the Senior Ministers. The Senior Ministers are veteran
politicians who have got elected by their people for,
maybe, 25 to 30 years. They are highly experienced; they
have a lot of knowledge, talent and wisdom. But,
unfortunately, the Senior Ministers have not been given a
positive role to play. They have not been given anything
more than offices. They have not been given duties so that
their extremely valuable talents could be used in the
development of the country.
There was one issue that came up last year and also
this year. The Minister for Scientific Affairs, the Hon.
(Prof.) Tissa Vitarana, a Senior Minister, had asked for
some funds last year for the Coordinating Secretariat for
Science, Technology and Innovation. You know, he has
been doing a very positive thing. He had asked for Rs. 80
million last year, but had received only Rs. 50 million.
This year, he made a presentation in the Select
Committee, where he showed the new methods of
producing things which will add value to our export
products; it was visibly seen. Last time, he proposed that
graphite be utilized for the production of graphene. He
said that graphite, when exported, got only US Dollars
800 per metric ton whereas when you export carbon
nanotubes made from graphene, those could be exported
for as much as US Dollars 1,500 per gram. So, this type
of innovation has to be introduced to industry. That can
be done by the Ministry of Scientific Affairs. So, to
coordinate all the institutes connected with science and
technology, he had formulated the Coordinating
Secretariat for Science, Technology and Innovation. For
that, Rs. 50 million was allocated last year, instead of the
Rs. 80 million he requested for. This year, he has asked
for Rs. 160 million, whereas he has been allocated only
Rs. 80 million.
So, the Committee considered this and recommended
to the Government that they look into this issue of
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enhancing the amount allocated for COSTI, so that
innovation and scientific improvement of our local
produce into value-added final product can enhance the
foreign exchange earnings of the country.
Another item he talked about is raw ilmenite which
becomes titanium dioxide or titanium. If you export this
raw type of ilmenite, you get only US Dollars 260 per
metric ton but, when you convert it and then export, you
can earn up to US Dollars 2,300 per metric ton. It is 10
times that amount. This has already been successfully
implemented. If this can be done for graphite also, the
value of our minerals will go up immensely. I wish to
place on record in the House itself that the request of
Rs.160 million for this Ministry should be considered by
the Treasury favourably.
Then, I would like to speak about the minor export
crops. The Deputy Minister was here, I think he has gone
now. Anyway, the Kandy District plantations, the tea
estates, are all sick. They are owned by the JEDB, the
SLSPC and Elkaduwa Plantations. They are unable to
make profits. Large extents of these estates have become
unutilized land. There is no tea at all. So, this land should
be utilized for growing minor export crops such as
pepper, cardamom and cocoa. We are fetching very high
prices today for these crops and the private growers of
pepper, cardamom and cocoa are doing very well. The
workers in these estates are not getting enough work
during the month, they get about 10 to 12 days. But, if
this land can be utilized to grow these minor export
crops, there will be employment to these workers, and the
JEDB and the SLSPC will become profitable entities. So,
towards this end, the workers are willing to cultivate
these lands as out-growers under the management of the
JEDB, the SLSPC, and you can do the marketing of the
produce; they can also provide the raw materials with the
workers providing the labour. So, this will be a good
model that I would request the Minister to look into.
Then, I wish to speak about the Ministry of Labour
and Labour Relations. The Hon. Minister of Labour and
Labour Relations was good enough two years ago to
bring in the Employees' Provident Fund (Amendment)
Act, which provided for workers who are members of the
EPF to withdraw 30 per cent of their balance in advance
for two purposes: housing and medical treatment. Though
this law was passed two years ago, up to now the
regulations have not been passed. The Hon. Minister
brought it here once, but that day some other business of
more importance came up and it was put off. I feel that it
is not because we do not have the time to debate it here
and pass the regulations, but because the Treasury does
not want to release funds from the EPF. If people
withdraw money, this Government which is tottering
economically will find it difficult to meet their daily
expenses. So, this is being delayed and the workers
whose money is with the Central Bank are unable to
access that money for the purpose that this Parliament has
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

approved. The law is in place; it is only the regulations
that have to be passed. I request the Hon. Minister to use
his good offices with the Treasury and with the
Government to see that this money is released as soon as
possible.
The Hon. Minister for Private Transport Services is
not here. I wish to commend him and thank him for
starting the reconstruction work of the Thalawakele Bus
Stand. If you look at bus stands in some of the other areas
like Nawalapitiya, you will be shocked to hear that within
the Nuwara Eliya District, we do not have proper bus
stands and the Hon. Minister has decided to build the first
one in Thalawakele, which has been converted into a
modern town consequent to the Upper Kotmale
Hydropower Project being located there. So, with the
modernization of the Thalawakele Town, the Hon.
Minister building a new bus stand in Thalawakele is very
commendable and we thank him for that.
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They are having old trees or plants which are over 70, 80,
90 years old which are not giving a proper yield. This is
the reason that in the South we get 2,300 kilograms per
hectare whereas in the upcountry RPC estates, we get a
yield in the region of 1,000 to 1,300 kilograms. So,
replanting is very important. We are glad that you are
pushing it. But, you have allocated only Rs. 500 million
for this purpose. If it is spent, you can only replant 400
acres, not even 400 hectares. I have always been talking
about an outgrower scheme, which you also commended
at the Planters’ Society AGM last year. So, we must look
at a thing like that where the investment will be low
because the worker is willing to invest his labour free of
charge when you provide the raw materials for
replanting. By doing so, I think during the next 10 years,
we would be able to replant all the lands that have not
been replanted and revive this industry.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
The Hon. Minister for Plantation Industries has just
arrived.I wanted to speak about that first, but I thought I
will wait for you. I am thankful to you, Hon. Minister,
because even in the Select Committee, we raised many
issues and we got very positive responses from you. We
are glad that you are the Minister, but at the same time,
we are also unhappy that a lot of things that should come
under you such as the JEDB, SLSPC, all these, are with
some other Ministers where you have very little power to
do anything. If they were with you, as I suggested now,
minor export crops could be grown in the estates under
the JEDB and the SLSPC in Kandy.
Hon. Minister, I have stated this in the House during
the Second Reading and I took it up at the Select
Committee also. The upcountry people, the estate workers
do not want upstair houses. They are looking for separate
houses with a small garden because they are rural people,
agricultural workers. Living in flats like the city dwellers
is not conducive to their life. I reiterate that the Hon.
Minister must pursue this issue with the Government and
change the policy. I am grateful to you, Hon. Minister, for
having a plan to provide land for housing for the estate
staff. This is a longstanding issue. It came up in the
Cabinet once and it was stopped, but I hear that you, with
the support of His Excellency, are proceeding with
providing land for estate staff. This has already been
mentioned in the Select Committee Report. I think I can
speak about it though I promised you that day that I will
not speak about it until you make the announcement. But,
now that it has come in the Select Committee Report, I
think I have the privilege of thanking you for that and I
hope that this would become successful soon.
Regarding the assessment of RPCs, you have said
RPCs should replant 2 per cent of tea and 3 per cent of
rubber. This should have been done long ago. Even today,
nearly 40 to 50 per cent of the estates are not replanted.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, give me one moment. I am glad that the Hon.
Minister of State Resources and Enterprise Development
has decided to pay off the EPF dues though by cutting
trees. A lot of people talked about the cutting of trees.
But, we all know that these trees were planted for cutting
some day. If it is being done in a proper way, under the
required standards, then it should not be something that
we should worry very much about.
The Hon. Minister of Parliamentary Affairs is not
here. But, I wish to make a request from her that the
insurance given to Members of Parliament be enhanced
from Rs. 200,000 to Rs. 1 million so that even critical
illnesses could be attended to by this insurance.
Thank you very much.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි නිෙයෝජ
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.

අමාත තුමා.

[අ. භා. 4.17]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව කිරීමට ෙපර මතු
වූ පශ්න ෙදක තුනකට විතර පිළිතුරු ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. එකක් තමයි ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්
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මන්තීතුමා මතු කළ පරිදි අපි කියන්න කැමැතියි අලම්පිල්,
කිලිෙනොච්චි, අච්චුෙව්ලි, පෙලයි කියන පෙද්ශවල ෙපොල් පැළ
තවාන් දමලා අපි දැන් ඒ කටයුතු කර ෙගන යන බව. ඒ වාෙග්ම
යාපනය පෙද්ශෙය් අක්කර ෙහක්ෙටයාර 1,000ක් ෙපොල් වගා
කිරීම සඳහා අපි සූදානම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ගරු මන්තීතුමාට
මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි, ඒ පෙද්ශවල ෙපොල් හිටුවනවා
තියා නිකම් ඇවිදෙගන යන්නවත් බැරි තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්
කියන එක. බිම් ෙබෝම්බ වළලලා, buildings ටික විනාශ කරලා,
කාර්යාල විනාශ කරලා ෙපොල් ෙනොෙවයි, තල් ගසුත් කඩලායි
තිබුෙණ්. ෙපොල්ගසුත් නැහැ, තල් ගසුත් නැහැ. අද
තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ අපි ෙමවැනි වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම උතුරු හා
නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සියලුම ෙගොඩනැඟිලි අපි නැවත ඉදි
කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යාපනය පෙලයි සහ
පාසිකුඩා පෙද්ශවල ෙපොල් තවාන් සකස් කරලා තිෙබනවා.
තිකුණාමලෙය් කුඹුරුපිඩ්ඩි පෙද්ශෙය් කාර්යාල අලුතින් ඉදි කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලය කාර්යාලය පවා ඉදි කරන්න
අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාට අපි ෙපොඩි දැනුවත්
කිරීමක් කරන්න අවශ යි. ෙමොකද, එතුමා ෙබොෙහෝ ෙද් කථා
කළා. නමුත් ෙම්ස හැන්දක තරම්වත් ඇත්තක් තිබුෙණ් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම මයිටා උවදුර ගැන මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි.
ෙපොල් මයිටා උවදුර පිළිබඳව එතුමා පහත් කරලා කථා කළා. අද
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම පහත් කියාව තමයි අගය ෙනොකිරීම.
අගය ෙනොකිරීම නිසා මිනිස්සු ෙකොතරම් කලකිරිලා, ෙව්දනාවට
පත් ෙවලා තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කර ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා ද?
අද ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය
තමයි, ලංකාෙව් ලුණුවිල, බණ්ඩිරිප්පුව වත්ෙත් පිහිටි ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් සියලුම රටවලට
ඉස්ෙසල්ලා ෙපොල් මයිටා නමැති විෙලෝපිකයා හඳුන්වා දීලා, ඒ
මයිටා උවදුෙරන් ෙපොල් කර්මාන්තය ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරපු
විෙශේෂඥෙයෝ, ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු ඉන්ෙන්ත් ලංකාෙව්යි.
ඒ ගැන ෙනොදැන අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා ඉතාමත්
පහත් අන්දමින් කථා කිරීම පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
කනගාටු වනවා. ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන ෙහණය. මම ඊට වඩා
ඒ ගැන කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පථමෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. ඒ ෙමොකද? මුඵ
ෙලෝකයම ගත්ෙතොත් ෙපොල් ගැන කටයුතු කරන්න ෙපොල්
සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය නමින් ෙවනමම
අමාත ාංශයක් පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් පමණයි කියලා
මම හිතනවා. ඒ නිසා ලංකාව ඉතිහාසගත විය යුතුයි. අද ලංකාෙව්
ෙදවැනි ආර්ථික ෙබෝගය, ජාතික ධනයට මුදල් එකතු කරන
ෙබෝගය තමයි ෙපොල්. බලන්න, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙකොපමණ
දූරදර්ශීද කියලා. එතුමා ඉතාමත් පැහැදිලිව අද ෙම් සඳහා
අමාත ාංශයක් ඇති කළා විතරක් ෙනොෙවයි, විධිමත්
කළමනාකරණයකින් යුතුව වැඩ කරන්නත් සකස් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ,
නිර්මාණශීලී, කාර්යක්ෂම අමාත වරෙයකු පත් කිරීම පිළිබඳව.
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත වරයා හැටියට
ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා අද ෙව්ගෙයන් ෙපොල් සංවර්ධනය
සඳහා අවශ කටයුතු සියල්ල කරෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, අද
ෙපොල් වගාව ෙබොෙහොම ශීඝෙයන් පැතිරී ෙගන යන බව. අද ෙපොල්
වගාෙව් නව පිබිදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අධිරාජ වාදී
වැවිල්ලක් හැටියටයි එදා ෙගනාෙව්. අධිරාජ වාදී පාලනයක්
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තිබුෙණ්, ඒ වතු යායවල්වල.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධෙන්ශ්වර පන්තියට හිමි
ෙවලා තිබුණු සියලු වරපසාද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
ආශීර්වාදෙයන් අද ජගත් පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමා පමුඛ නිලධාරින්
දුප්පත් මනුස්සයින්ටත් ලබා ෙදනවා. දුප්පත් මනුස්සෙයකු ෙපොල්
පැළ ෙදකක් හිටවනවා නම්, ඒ අහිංසක මනුස්සයාටත් අද කප්රුක
පුරවර සමිතියට ඇතුළු ෙවන්න පුළුවන් වන ආකාරයට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු සමාජවාදී පිබිදීමක්. එදා අක්කර
50ක් තිබුණු ෙකෙනකුට විතරයි කප්රුක පුරවර සමිතිෙය්
සාමාජිකත්වය හා සියලු අයිතිවාසිකම් ලැබුෙණ්. අද දුප්පත්
ජනතාවට ඒ කප්රුක පුරවර සමිතිය තුළින් ෙපොල් ආශිත සියලු
වගාවන් සඳහා ෙමන්ම සියලු කර්මාන්ත සඳහා ෙදොර ඇරිලා
තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවල් 90ක් විතර
ෙපොල් වවනවා. ඒ වාෙග්ම ආසියාෙව් ඉන්දුනීසියාව, මැෙල්සියාව,
පිලිපීනය, ඉන්දියාව, ලංකාව කියන ෙම් සියලු රටවල් ෙපොල්
වවනවා. අෙප් භූමි පමාණය දිහා බලද්දී අපි අද හතරවැනි
ස්ථානෙය්යි ඉන්ෙන්. අනික් සියලුම රටවල්වලට වඩා ලංකාව
ඉදිරිෙයන් ඉන්නවාය කියන කාරණය මා තමුන්නාන්ෙසේලාට
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි මතක් කරන්න
ඕනෑ, අද ජනාධිපතිතුමා කරන සියලුම වැඩසටහන් ආශ්චර්යවත්
වැඩසටහන් බව. ඒවා හරිම පුදුමාකාරයි. අපිට හිතා ගන්නත්
බැහැ. සමහරු ෙම්වා සමච්චලයට ලක් කරනවා. ඒෙගොල්ලන්ට
විෙරෝධතා කරනවා හැෙරන්න ෙවන කරන්න කිසි ෙදයක් නැහැ.
විරුද්ධව කථා කරනවා හැෙරන්න කරන්න ෙවන කිසිම ෙදයක්
නැහැ. විරුද්ධව කථා කිරීම විතරයි තිෙබන එකම සැනසීම.
වර්තමාන පළාත් පාලන ආයතන දිහා බලද්දී ආණ්ඩුව 25
වතාවක් පරාදයි. නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාව නැවත නැවත
එතුමාවම තමයි දැන් ෙතෝරා ෙගන යන්ෙන්. ඒ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශ්චර්යවත් වැඩ පිළිෙවළ නිසායි. සියලුම
අමාත ාංශ එතුමාෙග් ඒ ආශ්චර්යවත් වැඩ පිළිෙවළට එකතු විය
යුතුයි. ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශයත්,
ඒ යටෙත් ඇති ආයතනයත් එතුමාෙග් ඒ ආශ්චර්යවත් වැඩ
පිළිෙවළට එකතු ෙවනවාය කියන කාරණයත් මම
සන්ෙතෝෂෙයන්
මතක් කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් කියන්න
කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ස්තුතියි. ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය, ෙපොල් සංවර්ධන
අධිකාරිය, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, සීමාසහිත කුරුණෑගල
වැවිලි සමාගම සහ සීමාසහිත හලාවත වැවිලි සමාගම කියන ෙම්
ආයතන සියල්ලම අද ෙබොෙහොම ඉහළින් ඉන්නවා.
අද ෙපොල් ''මයිටා'' පිළිබඳ ෙහොඳම උදාහරණය තිෙබන්ෙන්
පලුගස්වැව Chilaw Plantations Limited එෙක්. අද ''මයිටා''
ෙහොඳටම අඩු ෙවලා. අද ෙහොඳ තත්ත්වයකින් ඒ වත්ත තිෙබනවා.
ෙම් ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් තව ආයතන, විද ාගාර 11ක්
ඇති කර තිෙබනවා. ෙම් විද ාගාර 11ත් මදි. තවත් ෙම් පිළිබඳ
මහජන අදහස් උදහස් ලබා ගන්න අද පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා]

කර කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමවැනි විධිමත් වැඩසටහනක්
කියාත්මක වීෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොල්
සංවර්ධනෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික බාධා තිෙබනවා. ඒ සියලු
ෙද්ට මුහුණ දීලා ෙම්ක ජයගහණය කරන්න අවශ යි. විෙශේෂ
ජයගහණය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොල්
සංවර්ධන අමාත ාංශය අද ෙපොල් පැළ දසලක්ෂ 19ක් සිටුවා
තිෙබනවා. දසලක්ෂ 19ක්. ඒක විශාල ජයගහණයක්. අපි හතරක්
පැත්තකට දමමු. දසලක්ෂ 15ක් ෙපොල් පැළ සිටුවා තිෙබනවා. තව
අවුරුදු 05ක් යද්දී හැම ගහක්ම පීදිලා ඵල බර ෙවලා ජාතික
ආදායමට වස්තු සම්පත්, කහවණු එකතු කරන්න ලෑස්ති පිට
ඉන්නවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.
දුප්පත් ජනතාවට අද ''කප්රුක පුරවර'' සමිතියට ඇතුළු ෙවලා
තමන්ෙග් ජන ජීවිතය උසස් කර ගන්න අවශ සියලුම ෙද් අෙප්
ඇමතිතුමා ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක අද නිර්මාණය
කරලා තිෙබනවා. අද වන ෙකොට ෙපොල් කර්මාන්තෙය්
විවිධාංගීකරණ ආර්ථික ව වසායන් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
අද ෙපොල් කර්මාන්තෙය් ෙලොකු ආර්ථික ශක්තියක් ඇති ෙවලා.
සමහරුන්ට ෙම්ක දරා ගන්න බැහැ. 7.5ක ආර්ථික සංවර්ධනය
ෙකොෙහේද කියලා අහනවා. කර්මාන්ත ඇති කෙළේ නැහැ කියලා
කියනවා. ෙමොකක්වත් කෙළේ නැහැ කියනවා. ෙමොනවත් ආදායමක්
නැහැ කියනවා. නමුත් 7.5ක ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා.
ඇයි ෙම්? කර්මාන්තය ගමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙකොහු
කර්මාන්තය ගමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ෙකොහු බත් කඳු නැහැ.
ඒවා ඉවරයි. දැන් ෙකොහු බත් ගල් හදලා අද ඒවා අපනයනය
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලණු ටික-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ෙම් වාෙග් විවිධාංගිකරණ කර්මාන්ත අද ආදායම් උපදවන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. ෙම්කයි අපි කරන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ ජන
ජීවිතය උසස් කිරීම සඳහා අෙප් අමාත තුමා ඇතුළු ෙපොල්
සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
පමුඛ සියලුම නිලධාරින්ට වාෙග්ම ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ
ආයතනයටත් මා විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත
වශෙයන්ම අනාගත ෙලෝකයට ගැළෙපන විධියට නව පෙභ්ද ඇති
කරමින් ෙපොල් කර්මාන්තෙය් විශ්මිත වැඩසටහනක් අද ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් කර තිෙබනවා. ෙපොල් සංවර්ධන
මණ්ඩලයත් ඒ වාෙග්ම විශාල වැඩසටහනක් අද කරෙගන යනවා.
අද දුප්පත් හැම මනුෂ යකුටම අවශ තාක්ෂණය, පුහුණුව,
අධ ාපනය ලබා ෙදමින් ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක වනවා. ඒ
වාෙග්ම විද ානුකූලව ෙපොල් සිටුවීෙම් වැඩසටහනක් අද
කියාත්මක වනවාය කියන එක මතක් කරමින්, සුබ පතමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා. ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මන්තීතුමිය මූලාසනය ගන්නවා ඇත.

2826

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்

யாணி

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව ආරම්භ කරන්න.
[අ.භා. 4.28]

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී
සාකච්ඡාවට භාජන වුණු අමාත ාංශ කිහිපයක වැය
ශීර්ෂයන්ෙගන්, වැය ශීර්ෂයන් 3ක් මා ෙතෝරා ගත්තා, ෙමම
අවස්ථාෙව් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, මා පළමුෙවන්ම බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න කැමැතියි.
ජනගහනෙයන් සියයට 70ක් ෙබෞද්ධ ජනතාව සිටින ෙම් රෙට්
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශයට ෙවන් කර
තිෙබන මුදල ගැන බැලුවාම පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කරලා
නැහැයි කියලා කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
විෙශේෂෙයන් ගාමීය පළාත් සංවර්ධනය සඳහා සහ විහාරස්ථාන
සංවර්ධනය සඳහා පමාණවත් මුදලක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා ඒ
ඉල්ලීම් ලබා ගන්න අද ගරුතර නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා
මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙවත පැමිෙණනවා. මා කියන්න කැමැතියි,
ෙම් රෙට් සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබනවා නම් ෙමවැනි
විෂයයන්ට වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා, ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා
සහ විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදන්න
ඕනෑය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට්
පන්සල් තිෙබනවා, 10,822ක්; ෙකෝවිල් තිෙබනවා, 5,517ක්;
මුස්ලිම් පල්ලි තිෙබනවා, 2,153ක්; කිස්තියානි පල්ලි තිෙබනවා,
1,800ක්. එතෙකොට සමස්ත ආගමික සිද්ධස්ථාන සංඛ ාව
20,292යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන් අද ගාමීය
පළාත්වල දහම් පාසල්වලට හරියාකාරව සම්පත් ෙබදී යන්ෙන්
නැහැ. එම නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න, විනය
ගරුක සමාජයක් බිහි කරන්න ඉන්න නගරබද ෙනොෙවයි,
විෙශේෂෙයන් ගාමීය පළාත්වල දහම් පාසල් දරුවන්ෙග් දහම්
පාසල් අධ ාපනයට මුදලක් වැය කෙළොත් මා හිතන හැටියට එය
අපට හුඟක් පෙයෝජනවත් වනවා. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, මා කියන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ගරුතර ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාවක් හැටියටත් එම මුදල් පතිපාදන වැඩි
කරන්න කියන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණු බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒත් එක්කම වැවිලි
ක්ෙෂේතය ගත්තත්, වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශය
ගත්තත් ඒ අමාත ාංශවලටත් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා නැති
බව ෙපෙනනවා. අද ගරු මන්තීවරු සෑෙහන පිරිසක් කථා කළා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් එක් විෂයයක් ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කළ යුතුයි. එයට ෙහේතුව ෙම් ගැටලුෙවන් ජනතාව දිෙනන් දින
දැඩි පීඩනයට පත් වීමයි. අෙප් රෙට් අලි මිනිස් ගැටුම් ෙහේතුෙවන්
මිනිස් ජීවිත විනාශ වීම්, ෙද්ෙපොළ හානි, ඒ වාෙග්ම වගාවන්
විනාශ වීම්, වන ජීවීන්ට සිදු වන හිංසා, පීඩා යනාදිය බහුල
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වශෙයන් වාර්තා වනවා. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ, ගරු
මන්තීතුමා. මා කියන එක ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, උදාහරණයක් හැටියට මා
මාතෙල් දිස්තික්කය ගැන සඳහන් කරන්නම්. මාතෙල් නගරයට
කිෙලෝමීටර් 12ක්, කිෙලෝමීටර් 15ක් දුරින් පිහිටි මඩවල උල්පත,
ෙකොෙහොලන්වල, කැටවල, නාරංගමුව, නාලන්ද, ආඳාවල,
අංකන්ද, හතමුනගාල යන ගම්මානවල ජනතාව දැනට මාස
ෙදකක, මාස තුනක සිට ෙම් පශ්නය නිසා පීඩා විඳිනවා. ෙම්
සම්බන්ධව පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන් නැති නිසා අද ඒ
පෙද්ශවල ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ෙමය මාතෙල් දිස්තික්කයට පමණක් සීමා වුණු
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් පෙද්ශ ගණනාවකම ජනතාව ෙමම
ගැටලුවට මුහුණ ෙදනවා. එවැනි තත්ත්වයකදී රජය කළ යුත්ෙත්
එයට අවශ පිළියම් ෙයදීමයි. 2014 වර්ෂෙය් අය වැෙයන් වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන රුපියල්
බිලියන 1.32ක මුදලින් මූලධන වියදම් ෙලස ඉතිරි වන රුපියල්
ෙකෝටි 62.5න් ෙම් ගැටලුවට පිළියම් ෙයදීමට පුළුවන්කමක් නැත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සම්බන්ධව රජය වැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කෙළොත් අඩුම තරමින් 2014 වර්ෂෙය්වත් එම
ජනතාවට සහනයක් ලැෙබයි. විෙශේෂෙයන් වන්දි සම්බන්ධව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම වැවිලි
කර්මාන්තය ගැනන් කථා කළ යුතුයි. මම විෙශේෂෙයන්ම
ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වැවිලි සමාගම් යටෙත් පාලනය වන
රජෙය් වතු දැඩි දූෂණ, අකමිකතාවන්ට ලක් ෙවනවා. මාතෙල්
දිස්තික්කයට අයත් ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් පැවති දූෂණ,
අකමිකතා සම්බන්ධව මා මීට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වැවිලි
කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් පශ්නයක් ඇසුවා. එහිදී පැහැදිලි
පිළිතුරක් ලබා දුන්ෙන් නැති නිසා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් සභාපතිවරයාට
විරුද්ධව කියාමාර්ගයක් ගැනීමට පුළුවන් වුණා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, COPE වාර්තාවට අනුව
2009, 2010 සහ 2011 යන වර්ෂ තුෙන්දී ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගම ලැබූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 96,165යි. ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගෙම් පාඩුව හැටියට COPE වාර්තාෙව් විශාල මුදලක් සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජනතා වතු සංවර්ධන
මණ්ඩලය, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම, රාජ වැවිලි සමාගම යන
ආයතන ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් -EPF-, ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් සහ
පාරිෙතෝෂික දීමනා ෙගවා ගන්න බැරිව දැඩි දුෂ්කරතාවක පසු
ෙවනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙසේවකයින් 7,000කට
පමණ ෙගවීමට ඇති ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පමාණය සහ
ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් පමාණය 2003 වසෙර් සිට
ෙනොෙගවීම ෙහේතුෙවන් 2011 වර්ෂය වන විට රුපියල්
දහතුන්ෙකෝටි පණස්ලක්ෂ දහසයදහස් හාරසිය අසූවක් ෙගවන්න
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විශාල මුදලක් ෙම් අයෙග් අර්ථ සාධක
අරමුදල් ෙලස ෙගවීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මතක් කරන්නට
ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. මුළු ජීවිත කාලයම වතුවල
ජීවත් ෙවමින් වැවිලි ආර්ථිකයට දයඩිය, ෙල්, කඳුළු කැප කළ
අහිංසක ෙසේවකයින් දැන් ෙසේවයක් කළ ෙනොහැකිව වෙයෝ වෘද්ධව
සිටිනවා. ඔවුන් මිය යාමට පථම ලැබිය යුතු අර්ථ සාධක අරමුදල්
ෙහෝ අෙනකුත් දීමනා ලබා දීම ආණ්ඩුෙව් යුතුකමක්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, 2013 වර්ෂය වන විට රජයට අයත් ඉහත
වතුවල 12,000ක් පමණ වන වතු කම්කරුවන් හා වතු කාර්ය
මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 1,888ක ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් සහ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් ෙගවා නැහැ.
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ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 885ක්, රාජ
වැවිලි සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 664ක් සහ ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගම රුපියල් මිලියන 339ක් ෙගවා නැහැ. ෙමම ව වස්ථාපිත
බැඳිම් පියවීම සඳහා පමාණවත් කාරක පාග්ධනයක් ෙනොමැතිවීම
ඊට ෙහේතුව ෙලස සඳහන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා
කිව්වා ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පාඩුවට දුවනවා නම් ඒ මුළු ඉඩම්
ටික අරෙගන සැලසුමක් හදන්න පුළුවන් කියලා. විෙශේෂෙයන්ම
දැන් ෙකෝපි සහ ගම්මිරිස් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වතු ක්ෙෂේතය තුළ ෙම්වා දියුණු කරන වැඩ
පිළිෙවළක්, -ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙහෝ ගරු ඇමතිතුමා ෙහෝකියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. අද එවැනි ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.
ෙම් වන විට භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැබී ඇති රුපියල් මිලියන
146ක මුදල රාජ වතු සමාගම සහ ජනතා වතු සංවර්ධන
මණ්ඩලය ෙවත මුදා හැර ඇති බැවින්, උක්ත කරුණ සඳහා
අතිෙර්ක අරමුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලා ඇති බව සඳහන්
වූවාට ෙමයින් එම වතු ෙසේවකයින්ෙග් පශ්නය විසෙඳන්ෙන්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ අනුව ෙසේවක අරමුදල්
පරිපාලනය විසින් වංචා කෙළේ නම් පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වා,
නීති මඟින් එම මුදල් අය කරෙගන ෙමම පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ.
ඒ විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන ෙතක් කියාත්මක කරලා
නැහැ. එම නිසා අපි අහනවා, අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගව්ෙව්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ෙමොකද, ඒවා ඒ අයෙගන් කපා ගත්ත මුදල්.
වහාම ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා අපි ඉල්ලා
සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වතුවල තිෙබන ගස්
67,132ක් කපා දමා ලබා ගන්නා ලද රුපියල් මිලියන 5,000ක
මුදලින් රුපියල් බිලියන 1.74ක් ෙසේවක දීමනා වශෙයන්
ෙගවන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වංචා කළ මුදල්
පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනෑය කියන එකත්
මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. ගස් කැපීම
සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ ගස්
කැපීෙමන් ලබා ගන්නා මුදලින් අර්ථ සාධක අරමුදල්වලින්
ෙකොටසක් ෙගවන්න කියලා
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ ආකාරෙයන් කපා ඉවත්
කරන ගස් ෙවනුෙවන් නැවත වගා කිරීම සම්බන්ධව යම් වැඩ
පිළිෙවළක් ගැනත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් වුණා නම්
ෙහොඳයි. ගස් කපා ඉවත් කළාට බැහැ ෙන්. ඒවා නැවත වගා කිරීම
සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක විය යුතුයි. ඒ
සම්බන්ධව එහි සඳහන් ෙවලා නැහැ.
ෙම් තීරණය තුළින් අය වැය පකාශෙය් සඳහන් කරන සියල්ල
අසත පකාශන බව ෙහොඳින් තහවුරු ෙවනවා. 2013 වර්ෂය
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය පකාශනෙය් පිටු අංක
19හි මුදල් අමාත වරයා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන්
කරනවා, නියඟෙයන් හා නාය යාම්වලින් වන පීඩාවන් අවම කර
ගැනීමට වන සම්පත් හා පරිසර සංරක්ෂණයට අවශ පියවර
ගන්නා බව. 2013 අය වැය ෙල්ඛනෙය් එෙහම පකාශ කර තිබියදී
අෙප් රෙට් නාය යාම් අවදානම පවතින මාතෙල්, මහනුවර,
නුවරඑළිය දිස්තික්කවල ගස් 67,132ක් කපා දැමීමට තීරණය කර
තිෙබනවා. අවදානම් කලාප හැටියට නම් කර තිෙබන පැතිවල ගස්
කපන්න අද ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට ඒ අනුමැතිය ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් භයානක ෙදයක් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි. ෙම් දිස්තික්ක තුනම නාය යාෙම් තර්ජනයට
ලක්ව ඇති දිස්තික්ක ෙවනවා. මධ ම කඳුකරෙය් දැඩි බෑවුම්
සහිත පෙද්ශවල පස ආරක්ෂා කරනු ලබන ස්වභාවික පවුරක්
ෙලස පිහිටා ඇති එම ගස් කපා දමා, ආරක්ෂා කළ යුතු පරිසර
පද්ධතියක් ෙම් විධියට විනාශ කර දමන්ෙන් ඇයි? මූලාසනාරූඪ
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ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ගස් කපා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප්
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් ෙම්
ගස් ඉවත් කරනවා නම් ඒ තැන්වල නැවත ගස් සිටුවීම ෙම්
අමාත ාංශෙය් වග කීමක් ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් ගස් ඉවත් කළ
යුතුයි. නමුත් මා හිතන විධියට ඒ සඳහා සැලැස්මක් පකාශයට
පත් කර, ඒවා නැවත වගා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් තිබිය යුතුයි.
ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශ අවදානම් කලාප වන නිසායි.
ෙනොෙබෝ දිනකින් බෑවුම් සහිත භූමි භාගයක් නිරාවරණය වීම
මත මධ ම කඳුකරෙය් නාය යාෙම් අවදානම වැඩි කරන්නා වූ
සාධක වැඩි වීම වැළැක්විය ෙනොහැකියි. පරිසර පශ්න අමතක
කරලා ෙම් ගස් කපා රුපියල් මිලියන 5,000ක මුදලක් ෙසොයා ගනු
ලැබුව ද, පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි,
ෙම් රාජ වැවිලි සමාගම්වල දිගු කාලීන
ෙනොසලකා හැරීම් නිසා හා අඩු ආෙයෝජන ෙහේතුෙවන් බිහි වී ඇති
නිසරු බිම් ෙවනුෙවන් ෙමම ආයතන සඳහා අවම වශෙයන්
රුපියල් බිලියන ෙදකකවත් මැද කාලීන ආෙයෝජනයක් අවශ
බවට මුදල් අමාත ාංශය ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. එම මුදල
තවමත් ලබා දීලා තිෙබනවා ද කියන එක අපි දන්ෙන් නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
ෙමවර අය වැෙයන් පකාශ කර තිෙබනවා, තම සමාගම්වල
වතු සංවර්ධනය කර ඇති ආකාරය හා ඉදිරි සංවර්ධන සැලසුම්,
ඉලක්ක 2014 මාර්තු 31ට ෙපර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා. ෙම්වා
පාෙයෝගිකව කියාත්මක වනවා නම් ෙහොඳයි. ෙත්,ෙපොල්, රබර්
ෙභෝග වගාව අද සම්පූර්ණෙයන්ම පරිහානියට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති වීමට ෙහේතු වූෙය් කුමක්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අඩු ඵලදායිතාව, පුහුණු ශමෙය්
හිඟකම, ෙපොෙහොර සහ වැටුප් ෙවනුෙවන් ක්ෙෂේතයට කළ යුතු
අධික වියදම, නව වගාවන් සිදු ෙනොකිරීම, වගාවන් ආශිතව ඇති
වන ෙරෝග මර්දනයට විධිමත් පියවර ෙනොගැනීම යන ෙහේතු මත
ෙමම ක්ෙෂේත පරිහානියට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රාජ වැවිලි ක්ෙෂේතෙය්
පවතින පරිපාලන දුර්වලතාවන් සහ අකමිකතාවන් ෙම් ක්ෙෂේතෙය්
පරිහානියට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. දූෂණ සහ අකමිකතා අවම
කර ගනිමින් මනා පරිපාලනයක් ෙපෞද්ගලික වැවිලි ක්ෙෂේතෙය්
තිෙබන නිසා සාමාන මට්ටමකින් ෙහෝ එම කටයුතු පවත්වා
ෙගන යනවා. එෙහත් රාජ වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙම් තත්ත්වය
දකින්නට නැහැ. ෙම් වන විට රජෙය් පූර්ණ හිමිකම සහිත ජනතා
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයත්, රජ වැවිලි සංස්ථාවත්, ඇල්කඩුව
වැවිලි සමාගමත් අද පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සම්බන්ධව විධිමත් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් ඉදිරි කාලය තුළ දී අෙප්
වතු ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන්ට දැඩි පීඩනයකට ලක් වන්නට සිදු
ෙවනවාය කියන එකත් මා මතක් කරන්න කැමැතියි. මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා
නිහඬ වනවා.

[අ.භා. 4.42]

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා (තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய - தபால் ேசைவகள் பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Sanath Jayasuriya -Deputy Minister of Postal
Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පසු ගිය වසර කිහිපෙය්ම ෙම් උත්තරීතර
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සභාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ වාෙග්ම ඇමතිතුමන්ලා අය වැය
සම්බන්ධෙයන් කරපු කථා හා විවාද මා ඉතා ෙහොඳින් අහෙගන
සිටියා. අද මම ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් නිෙයෝජ
අමාත වරෙයක් වශෙයන් ෙම් සභාෙව්දී මුල්වරට මා මෙග් කථාව
සිදු කරන්ෙන් ෙම් අය වැය විවාදෙය්දීයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ
ඇමතිවරයා විධියට මම කියන්න කැමැතියි, තැපෑල කියන්ෙන්
සම්පූර්ණ වශෙයන් ලාභ ඉපයීෙම් අරමුෙණන් පවත්වා ෙගන යන
ආයතනයක් ෙනොවන බව. විෙශේෂෙයන්ම තැපෑල මහජන
ෙසේවාවක්. වසර ෙදසීයක විතර කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් තැපෑල
මහජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, එකට ඉඳෙගන මහජනතාව
ෙවනුෙවන් විශාල වග කීමක් ඉටු කරනවා. අද ෙවන විට තැපෑල
ඉතාමත් ඉක්මනින් නවීකරණයට ලක් ෙවන තැනක් බවට පත්ව
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා තැපෑල විධියට අපි
පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ආරම්භ කළ තැපැල් කාර්යාල ඒ
වාෙග්ම ජාලගත කිරීම් ආදී වැඩසටහන්වලට විවිධ
අවස්ථාවන්වලදී ෙනොෙයක් පාර්ශ්වයන් අපට ඇඟිල්ල දිග් කළා.
අපි රජයක් විධියටත් ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා තැපෑල විධියටත් උපරිම
උත්සාහයක්
දැරුෙව්
ෙම්
කියාවලිය
ඉතා
ඉහළ
ගුණාත්මකභාවයකින් යුතුව කියාත්මක කරන්නයි. ලාංකික
තැපැල් පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවත ඉහළ ෙසේවාවක් සැපයීමයි
හැම තිස්ෙසේම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්.
පසු ගිය කාලය දිහා බැලුවාම අපි පාරිෙභෝගික ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඉටු කළ ෙසේවාව ඉතාම ඉහළයි කියන එක ලංකාෙව්
ෙබොෙහෝ ජනතාව දන්නවා. ඒ වාෙග්මයි යම් යම් කියාවලියන් ඉටු
කර ගැනීෙම්දී විවිධ තාක්ෂණික ගැටලු, විවිධ අඩු පාඩු ඇති
ෙවනවා. ඒවා සාමාන ෙද්වල්. ඒවා ඇති ෙවනවා. නමුත් අපි දැන්
ඒවා ෙගොඩක් දුරට නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. ඒවා නිවැරැදි
කරමින් තමයි, අපි ඉදිරියට යන්ෙන්. ෙමොකද වරදින අවස්ථා
තිබුණා. තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය හැටියට අපි වැඩ කටයුතු
ෙගොඩක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා; ඒවා නිවැරැදි කරමින් ඉදිරියට
යනවා. තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය ෙම් වන විට විශාල වශෙයන්
යටිතල පහසුකම් ගුණාත්මක ෙලස සංවර්ධනය කර ෙගන
තිෙබනවා. අපට හැකියාව ලැබුණා, සෑම දිස්තික්කයකටම නවීන
අංෙගෝපාංගවලින් සමන්විත සම්පූර්ණ දිස්තික් කාර්යාල
පද්ධතියක්
ඇති කරන්න. ඒ වාෙග්ම ඒවායින් ලැෙබන
පාරිෙභෝගික ෙසේවා ජාලයත් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත්
ෙගොඩ නැඟීමට පියවර ගත්තා. ඉහත ෙසේවාවන් සැපයීෙම්දී පසු
ගිය කාලෙය්දී අපට ෙනොෙයකුත් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න
සිදු වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට තිබුණු විශාල
අභිෙයෝගයක් තමයි, ෙසේවක හිඟය. ෙම් ෙසේවක හිඟය ගැන අපි
සෑම ෙකෙනකු සමඟම -ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමා, තැපැල් ෙසේවා
අමාත ාංශෙය් ඉන්න තැපැල්පතිතුමා ෙම් හැම ෙකෙනක් සමඟමසාකච්ඡා කළා. ෙම් වන විට ශී ලංකා තැපෑල සතු ඉතා ශක්තිමත්,
බුද්ධිමත් නවීන තාක්ෂණ දැනුෙමන් ෙපෝෂණය වුණු තරුණ
මානව සම්පත් අප සතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නව ජවයකින් යුක්තව ඉදිරියට කියාත්මක
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට
අමතක කරන්න බැරි කාරණයක් තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් යුද්ධයක් පැවතුණා. යුද්ධය පැවති ඒ
කාලසීමාව තුළ ඉදිරිෙයන්ම ඉඳෙගන තම වැඩ කටයුතු සියයට
100ක් සාර්ථකත්වෙයන් කළ එකම ආයතනය තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද කිසිම
අඩු පාඩුවක් ෙනොෙවන්න තැපෑෙල් වග කීම ඒ දුෂ්කර කාලෙය් යුද්ධයක් පැවති කාලෙය්- උපරිමෙයන් ඉෂ්ට කළා. ඒ කාලෙය් ඒ
විධියට කැප ෙවලා වැඩ කරපු ෙසේවකයන්ට අපි විෙශේෂෙයන්ම
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ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා, තව
අවුරුදු ෙදකකින් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් මුළු
ෙසේවාවම ජාලගත කරන්න. තැපැල් ෙසේවාව ජාලගත කරලා,
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙකෙරන විධිෙය්ම ෙසේවාවක් ඉදිරි වසර
ෙදක තුළදී සපයන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මහජන
ෙසේවාවක් හැටියට අද තැපැල් ෙසේවාවත් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ.
අෙප් ගරු අමාත තුමා ඒ වග කීම කරට අරෙගන කටයුතු කරන
නිසා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් ෙහොඳ ගමනක් යමින්
සිටිනවා. ෙම් සියල්ල ජාලගත කරමින් තැපැල් කාර්යාල
සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘති දැනට කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සඳහා
අමාත මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 648ක මුදලක් අපට මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. එයින් තැපැල් කාර්යාල 651කට පරිගණක
යන්ත 1,625ක්, පරිගණක මුදණ යන්ත, ස්කෑන් යන්ත අප සපයා
තිෙබනවා. ෙමවැනි උපකරණ සපයමින් අප උප තැපැල් කාර්යාල
ජාලය සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. ඒවා හරහා මහ ජනයාට සපයන
ෙසේවා කඩිනම් කර තිෙබනවා. පරිගණක උපාංග ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 221ක් දැනට තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය මඟින්
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා ෙම්
ෙසේවාව වැඩිදියුණු කරන්න රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්
විධියට තැපැල් ෙසේවාව දියුණු කරන්න අප උපරිම වශෙයන්
කටයුතු කරන බව මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම්
ෙව්ලාෙව් පාරිෙභෝගිකයන් ෙවත කරන ආෙයෝජනෙයන් ලැෙබන
පතිලාභ ඉදිරි වසරවලදී අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ෙම්
ආෙයෝජනවලින් අපට ඉක්මනින්ම පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්.
පරිගණක ජාලය සම්බන්ධ කිරීම තුළින් අපට විද ත් ෙගවීම්
රාශියක් කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා. එමඟින් මුදල් හුවමාරු
කිරීම්, විදුලි බිල්පත් ෙගවීම්, EPF, ETF වාරික ගාස්තු ෙගවීම්,
දුරකථන බිල්පත් ෙගවීම්, විද ත් මුදල් හුවමාරු කිරීම වැනි
කාර්යයන් ෙබොෙහොමයක් කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. තැපැල්
ෙසේවාව තුළින් ෙකෙරන ෙමම විශාල කාර්ය භාරය හරහා අද අපට
මහ ජනතාව ළඟට යන්න අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා.
තැපැල් ආයතන තුළ internet cafes ඇති කරලා මහ ජනතාව තව
තවත් තැපැල් කන්ෙතෝරු භාවිතයට ෙයොමු කරවන්න අලුත් වැඩ
පිළිෙවළක් දැන් අප කරෙගන යනවා. ශී ලංකා තැපැල් ෙසේවය අද
අලුත්ම විධියකට පරිගණකගත කරලා, නවීකරණය තුළින්
ඉදිරියට යන ගමනකයි ඉන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய)

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙලෝක සන්නිෙව්දනය
ඉතාම ෙපොෙහොසත්. ඒ නිසා ශී ලංකාෙව් සන්නිෙව්දනෙය් පමුඛයා
වන තැපෑලටත් එකී ජයගහණ අත්පත් කර ගන්න ඉදිරියට යන්න
සිද්ධ ෙවනවා. අප දැන් ඒ කියාදාමයට මුල පුරලා තිෙබන්ෙන්.
ඉතා ඉක්මනින් අපට ඒ ජයගහණ අත්පත් කර ගන්න ලැෙබ්වායි
කියා මා පාර්ථනා කරනවා.
Telegram පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිබුණා. ඒක විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරෙයක් අසන ලද පශ්නයක්. ෙමහිදී මා කියන්න ඕනෑ
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරන්ෙන් telecom එෙක් ෙසේවාවක්
පමණක් බව. Telegram ෙසේවාව තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
අයත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. Telecom
එකට කරන උදවුවක්
හැටියටයි අප telegram කටයුතු කරන්ෙන්.

2832

ෙමතුමන්ලා හිටපු තැපැල්පතිතුමා ගැනත් පශ්න කීපයක්
ඇහුවා. ඒ කරුණු, කාරණා ඔක්ෙකොම අප රාජ පරිපාලන
අමාත ාංශයට යවා තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්,
නිලධාරිනුත් උපරිම අයුරින් ඒ ෙසේවය කර තිෙබනවා. තැපැල්
ෙසේවා නිෙයෝජ අමාත වරයා වශෙයන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ
ජයගහණ අත්පත් කර ගැනීමට අපට සහෙයෝගය ෙදන සියලු
තැපැල් නිලධාරින්ටත්, සියලුම වෘත්තිය සමිතිවලටත්, අප
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, අනික් සියලුම සාමාජිකයන්ටත්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.53]
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(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ශක්තිමත් නායකත්වය යටෙත් රෙට් විවිධ
ක්ෙෂේතයන් තුළ දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති ෙවමින් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම නැෙඟනහිර පළාත නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරෙයක් හැටියට, ඒ පළාෙත් ඔලුවිල් වරාය, මංමාවත්,
සුනාමිෙයන් අවතැන් වූ ජනතාවට ඉදි කර දුන් නිවාස,
නැෙඟනහිර පළාෙත් අෙනකුත් විවිධ සංවර්ධන ව ාපෘතීන් දියත්
කරන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
නීතිෙයන් බිහිව තිබූ ජාතිවාදී නිෙයෝජන කමය සහ පරිපාලන
කමය ෙවනස් කිරීමට මඟ පෑදූ එතුමාෙග් දක්ෂතා අගය කළ
යුතුයි. පැරණි පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය තුළ ජාතිවාදී
පදනමක් මිශ වී තිබුණා. උදාහරණයක් හැටියට කල්මුෙණ් මහ
නගර සභාවට ෙදමළ නිෙයෝජ නගරාධිපති ෙකෙනක් පත් වීමට
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමම අලුත් කමය තුළින්
අනාගතෙය් සුළුතර ෙදමළ ජනතාවට එම අවස්ථාව ලැෙබනවා.
එම නිසා ෙමම නීතිය කියාත්මක කළ ගරු ජනාධිපතිතුමාට
අපෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න කැමැතියි.
நான் இந்தச் சைபயில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு
விேசட நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட்
க்கின்ேறன்.
ஏெனன்றால், அவர் பதவிேயற்றதன் பின்னர் இந்த நாட் ல்
இனங்க க்கிைடயில் இன ரண்பா கைள ஒழித் , எல்லா
மக்க ம் எல்லாப் பிரேதசங்க க்கும் ெசன் வரக்கூ ய ஒ
சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்தித் தந்தி க்கின்றார். நான் கிழக்கு
மாகாணத்ைதப்
பிரதிநித் வப்ப த் கின்றவன்
என்ற
வைகயில், அங்கு எம மக்கள் கடந்த ன் தசாப்த காலமாக
பல்ேவ
விதமான
இன்னல்கள்
அ பவித் வந்தைத
மறந் விட
யா . அந்தக் காலகட்டங்களில் அவர்க க்கு
அபிவி த்தி என்ப
கிைடயா ; அவர்கள் நிம்மதியாகத்
ெதாழி க்குச்
ெசன் வர
யாதி ந்த ;
உயி க்கு
உத்தரவாதமில்லாத, பா காப்பற்ற ஒ
சூழ்நிைல காணப்
பட்ட . இந்த நிைலைமகள் எல்லாவற்ைற ம் ஜனாதிபதி
அவர்கள் மாற்றியைமத்ததன் காரணமாகேவ இன்
அந்த
மக்கள் அபிவி த்தியில் பங்ெக க்கின்றார்கள். இன்
அவர்க க்கு உட்கட்டைமப்
வசதிகள் ஏற்ப த்தப்பட்
அவர்களின்
அபிவி த்தித்
ேதைவகள்
நிைறேவற்றப்
பட் ள்ளன. அேதேபான்
சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின் பாவைனக்காக
கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன.
அ மட் மல்லாமல், ெதாழில் வாய்ப் கைளப் ெபறக்கூ ய
வைகயில் ஒ வில்
ைற கத்ைதத் திறந் ைவத்தேதா ,
விவசாயிக க்கான
நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்கள்
ேபான்ற
பல்ேவ அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ம் ஜனாதிபதி அவர்கள்
அ ல்ப த்தி வ கின்றார். அந்தவைகயில் அவர் த்தத்ைத
ஒழித்த
மட் மல்லாமல் அபிவி த்திைய
ன்ேனாக்கி ம்
பயணித் க் ெகாண்
க்கின்றார். ஆகேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி
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அவர்களின் நடவ க்ைககள் குறித் நான் ெமன்ேம
ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.

ம் நன்றி

இ வைர கால ம் இந்த நாட் ல் இன ேபதங்கைள
உ வாக்கக்கூ ய, இனவாதத்ைதத்
ண்டக்கூ ய உள்
ராட்சிச் சட்டதிட்டங்கள்தான் நைட ைறயில் இ ந்தன.
அதி ம் குறிப்பாக உள் ராட்சிச் சைபகள் சட்டம் மக்கள்
இன ாீதியாகச் சிந்தித்
வாக்களிக்கக்கூ ய நிைலைமைய
ஏற்ப த்திய . குறிப்பாக தமிழ்,
ஸ் ம், சிங்கள மக்கள்
பரந் வா ம் எம கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் மக்கள், தமிழ்
கட்சிக க்கும்
ஸ் ம் மக்கள்,
ஸ் ம் கட்சிக க்கும்
சிங்கள மக்கள், சிங்களப் ெப ம்பான்ைமக் கட்சிக க்கும்
வாக்களிக்கின்ற
ஒ
நிைலைமேய
காணப்பட்ட .
உதாரணமாக, என ெதாகுதியான கல் ைனயில், கல் ைன
மாநகர சைபத் ேதர்த ன்ேபா
ஸ் ம் காங்கிரஸ்
ேவறாக ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
ேவறாக ம்
ேபாட் யிட்டேவைளயில்,
அங்கு
ஸ் ம்
மக்க க்கு
அ த்தப யாக உள்ள தமிழ் மக்களின் சார்பில் ஒ
பிரதி
தல்வைர நியமிக்க
யாத அள க்குக் குறித்த சட்டம்
தைடெசய்த . பல பிரேதசங்களில் இவ்வாறான தைடகள்
ஏற்பட்
க்கின்றன. அ
மக்கள் இன ாீதியாகச் சிந்தித்த
காலகட்டமாகும். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் உண்ைமயில்
இந்தக் குைறபாட்ைட உணர்ந்
இன்
அதைன நீக்கி
ைவத் ள்ளார்.
அதாவ ,
இவ்வா
இன
ாீதியாகச்
சிந்திக்கின்ற நிைலைமைய மாற்றிச் சகல ச கங்க ம் ஆட்சி
அதிகாரத்தில் பங்குெகாள்கின்ற வைகயில் உள் ராட்சிச்
சைபகள் சட்டம் தி த்தப்பட் , இன் ward system - 'வாட்'
ைறைம
அறி கம்
ெசய்யப்பட் ள்ள .
அதன்ப ,
எதிர்காலத்தில் ஒ கட்சியினர் இன்ெனா கட்சிையச் ேசர்ந்த
ஒ வைர உள் ராட்சிச் சைபயின் ேமயராக, தவிசாளராக,
உப-ேமயராக, உப-தவிசாளராக நியமிக்க
ம். எனேவ,
ன்பி ந்த இனாீதியான அந்தப் பாகுபாட்ைட நீக்கியி ப்ப
குறித் நான் மீண் ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றி
கூ கின்ேறன்.
அ த்தப யாக, த்தத் க்குப் பின்னர் குறிப்பாக கிழக்கு
மாகாணத்தில்
கல் ைன,
காத்தான்கு
மற் ம்
பல
பிரேதசங்களி ம் இன்
பல பிரச்சிைனகள் ஏற்பட்
க்
கின்றன. த்த காலத்தில் நைடெபற்ற பிரச்சிைனகள் மற் ம்
அக்காலகட்டத்தில் இ ந்த சூழ்நிைல நம் அைனவ க்கும்
ெதாிந்தேத. அன்
பல ஆ தக்கு க்கள் இ ந்தன; இன்
அைவெயல்லாம்
ற்
தாக
ஒழிக்கப்பட் விட்டன.
அன்றி ந்த சூழ்நிைல ேவ , இன்றி க்கின்ற சூழ்நிைல ேவ .
இன்
அங்கு
சட்டத்தின்
ஆட்சி
நைடெபற் க்
ெகாண்
க்கின்ற . இவ்ேவைளயில், அப்பிராந்தியத்தில்
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகிய தமிழ்,
ஸ் ம் அரசியல் தைலவர்கள் ஒன் கூ
எம
மக்கள்
மத்தியில் எ கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகக் கலந் ைர
யா
ெவ க்க ேவண் ெமன்பேத என
அன்பான
ேவண் ேகாளாகும். ஒ
பிரச்சிைன ஏற்ப கின்றெபா
அந்தப் பிரச்சிைனயின் ேதாற் வாய் எ ? அப்பிரச்சிைன ஏன்,
எவ்வா
உ வாக்கப்பட்ட
என்ப
பற்றி இ
ச கத்
தைலவர்க ம் கூ
ஆராய ேவண் ம். அ மட் மன்றி,
அப்பிரச்சிைனகளின் பங்குதாரர்களாக இ க்கின்ற இரண்
ச கத்தின் தைலவர்க ம் சிவில் ச கப் பிரதிநிதிக ம்
ஒன் கூ
உைரயா
ஒவ்ெவா
ச கத்தின ம் தம
ச கத்தினாின்
பிரச்சிைனக க்கு
அப்பால்,
அ த்த
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ச கத்தின ைடய
பிரச்சிைனகைள ம்
ேகட்டறிந்
ெகாள்வதன் லம்
ஒவ்ெவா
ச கத்தின க்கு ாிய
அபிலாைஷகைள ம் எதிர்பார்ப் க்கைள ம் அவர்க க்கு
நைடெபற்ற அநியாயங்கைள ம்
ாிந் ெகாள்ள
ம்.
அதைனவி த் , இங்ேக உணர்ச்சிவசப்பட் ப் ேபசுவதன்
லம் நிச்சயமாகப் பாதிக்கப்ப வ
அப்பிரேதசத்தி ள்ள
மக்கள் தைலவர்கள் அல்ல என்பைத நான் இச்சைபயிேல
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, கிழக்கு மாகாணத்தி
ள்ள தமிழ், ஸ் ம் அரசியல் தைலைமகள் கூ ய விைரயில்
எம பிராந்தியத்தில் ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாக
கூ க் கைதக்க ேவண் ம் என இந்தச் சைபயிேல நான்
மீண் ம் அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes.
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

அைதவி த்
நாங்கள் அ பற்றி ஒ வ டன் ஒ வர்
ேபசாமல் இ க்கும்ெபா
சில வி ம்பத்தகாத சக்திகள்
இப்பிரச்சிைனகைளத் தம
ைகயில் எ த்தால் எங்களால்
அவற் க்குத் தீர் காண
யா .
குறிப்பாக, மாகாண சைப
ைறைமைய வ ப்ப த்த
ேவண் ம் என ம் 13ஆம் தி த்தச் சட்டத்ைதப் பா காக்க
ேவண் ம் என ம் நாங்கள் அைனவ ம் ேபசுகின்ேறாம்.
அதற்காக இன் எம கட்சி குரல்ெகா த் வ கின்ற . 4-5
மாதங்க க்கு ன்னர் அைமச்சரைவயில் மாகாண சைபக க்
குாிய
அதிகாரங்கைளப்
பறித்ெத ப்பதற்கு
யற்சி
ெசய்தெபா
நாங்கள் மிக ம் காட்டமாக நின்
அந்தச்
சட்டத்ைதப் பா காத்த
எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். எனேவ,
இவ்வா
பா காத்த எங்கள்மீ இன்
பல்ேவ
விதமான
விமர்சனங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. அந்த விமர்சனங்கள்
ன்ைவக்கப்ப வதற்கு ன்னர் எம பிரச்சிைனகள் என்ன?
என்ப
பற்றி விசாாிக்க ேவண் ம். சில சந்தர்ப்பங்களில்
ஸ் ம் காங்கிரஸ் ஒ
தீர்மானத்ைத எ த்தால், அைத
எ த்தற்கான
காரணத்ைத
விசாாிக்காமல்
கள்
எ க்கப்ப கின்றன. இதனால், இந்த 13ஆவ
தி த்தச்
சட்டத் க்காகப் ேபாரா ய எம
மக்க ம் அதற்காகப் பல
தியாகங்கைளச் ெசய்த எம
தைலவர்க ம் பாதிக்கப்ப
வார்கள் என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

I will wind up, Madam.
இந்தப் பிரச்சிைன தீவிரமாக மா கின்றெபா
நிச்சய
மாக நாங்கள் நஷ்டவாளிகளாக மாறிவி ேவாம் என் கூ வ
ேதா , இத்த ணத்திேல ச கங்க க்கிைடயில் எ ந் ள்ள
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகக் கலந் ைரயா த் தீர்ப்பதற்குச்
சம்பந்தப்பட்ட சகல ம்
ன்வரேவண் ெமன ம் அன்பாகக்
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.
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ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான்
இச்சைபயிேல காணிகள் ெதாடர்பாகப் ேபச விைழகிேறன்.
இலங்ைகயின் பல பாகங்களி ம் காணி ெதாடர்பான
பிரச்சிைனகள் எ ந்தவண்ணம் இ ந்தா ம், குறிப்பாக
மைலயக மக்க ைடய காணிப் பிரச்சைன இன் வைரயில்
தீர்க்கப்படாத ெப ம் பிரச்சிைனயாகேவ காணப்ப கின்ற .
அவர்கள் இன்ன ம் 'லயன்'களிேலதான் வாழ்கின்றார்கள்.
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட்
நிமிர்த் கின்ற,
அதற்காகத் தங்க ைடய
உைழப்ைப ம் வழங்குகின்ற
அந்த
மக்கள்
ெராட் த்
ண்ேடா
தங்க ைடய
வாழ்க்ைகைய நடத் பவர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். அவர்
க க்கு ேபர்ச்சஸ் கணக்கிேல காணிகள் வழங்கப்ப ெமன்
கூறப்பட் , பின்னர் இப்ேபா
மா
கள் கட் க்
ெகா க்கப்ப ெமன் ெசால்லப்ப கின்ற . அந்த வைகயில்,
காலங்கள் நகர்கின்றேத தவிர, அவர்க க்குச் ெசாந்தமான
நிலங்கைள வழங்குவதற்ேகா அல்ல அவர்கள் தங்க க்காக
ெசாந்தமாக ஒ
ட்ைடப் ெபற் க்ெகாள்வதற்ேகா இ வைர
எந்த நைட ைறக ம் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல என்பைத
த ேல இந்த இடத்தில் ெசால்ல ேவண் ம்.
மைலயகத்திேல வசதி பைடத்த ஒ சிலைரத் தவிர
ெப ம்பாலானவர்கள் ஏைழ மக்களாக இ க்கின்றனர்.
அவர்கள் ேதயிைலத் ேதாட்டங்களி ம் இறப்பர் ேதாட்டங்
களி ம் அன்றாடம் கூ
ேவைல ெசய்கின்றவர்களாகத்தான்
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ெதாழிற்சங்கங்க க்குப்
ெப ந்ெதாைகப் பணத்ைத அங்கத் வப் பணமாகச் ெச த்திக்
ெகாண் ம் அந்த மண்ணிேல ெசாந்தமாக வாழ
யாதவர்
களாக அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். அண்ைமயில் நான்
இைணயத்தளங்களில் வாசித்ேதன். மைலயகத்ைத - கண்
ையச் ேசர்ந்த வாசன்யா பிேரமானந்தா என்ற மாணவி இளம்
வயதில் கணனித் ைறயில் உயர் பட்டத்ைதப் ெபற்றி க்
கிறார். உலக அரங்கிேல கணனித் ைறயில்
தன் தலாக
மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ மாணவி 11 வயதில் பட்டதாாியாக
ெவளிவந்தி க்கிறார்.
9
வயதி
ந்ேத
தன் ைடய
திறைமைய அவர் ெவளிக்காட் யி க்கின்றார். அவர தா ம்
அந்தத்
ைறேயா இைணந்தவர். அவ ைடய தந்ைத ஒ
வர்த்தகப் ெப மகன். அவ ைடய வசதியான கு ம்ப
சூழ்நிைல ம் அவர் ப ப்பதற்கு ஒ காணமாக அைமந்தி க்
கிற . ஆனால், அேத மைலயகத்திேல எத்தைனேயா ஏைழச்
சிறார்கள் தங்க ைடய கல்விையப் ர்த்தி ெசய்ய
யாம ம்
இ ப்பதற்கு
இடமில்லாம ம்
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்
றார்கள். ஆகேவ, மிக க்கியமாக அவர்க ைடய காணிப்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கும் நடவ க்ைககளில் இந்தச் சைப
க்கிய கவனம் ெச த்த
ேவண் ம். ஏெனனில் இன்
உலகப்பந்திேல இலங்ைக என்ற நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப்பியவர்க ம் அதைன இன் வைர காப்பாற்றிக்
ெகாண்
ப்பவர்க ம் இந்த மைலயகத் தமிழர்கள் என்பைத
நாங்கள் மறந் விடக்கூடா .
அ த்ததாக, மட்டக்களப்பிேல தமிழ் மக்கள் தாம்
வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில் ேமய்ச்சல் தைரகளாக ஒ க்கி ள்ள
காணிகைள இன்
ெப ம்பான்ைமயின மக்கள் அபகாித் த்
தம ெசாந்த நிலங்களாக மாற்றிக்ெகாண்
க்கிறார்கள். இ
தமிழ் மக்கைள அவர்க ைடய கு யி ப் நிலங்களி
ந் ம்
அந்நியப்ப த்தி,
அவர்கள
காணிகைள
அடாத்தாகப்
பி க்கும் ெசயற்பாடாகும். இவ்வா காணிகைள அபகாித் ,
அப்பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களின் விகிதாசாரத்ைத
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ெமன்ேம ம் குைறப்பதற்கான ெசயற்பாட் க்கு, இந்த அரசு
மைற க ஆதரைவ வழங்கி ள்ளதாகேவ எங்க க்குத்
ேதான் கிற . எனேவ, இத்தைகய நடவ க்ைககள் உடன
யாகத் த த் நி த்தப்பட ேவண் ம்.
இன்
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பல மாவட்டங்களி ம்
வாழ்கின்ற மக்கள் காணிக க்காக அைலந்
திாிவைதக்
காண
கிற . பல காணிச் ெசாந்தக்காரர்க க்கு அவர்
க ைடய காணிக க்கான அ மதிப்பத்திரேமா அல்ல
உ திகேளா வழங்கப்படவில்ைல. இன் ம் பலர் உதவி
அரசாங்க அதிபர் பணிமைனகள், பிரேதச ெசயலகங்கள்,
கச்ேசாிகள் என அைனத் க் காாியாலயங்க க்கும் ஏறியிறங்
கிக்ெகாண்
க்கிறார்கள்.
அவர்க ைடய
காணிப்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான எந்த நடவ க்ைகக ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. நான் வாழ்கின்ற கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தி ம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ம் வாழ்கின்ற
இவ்வாறான
பிரச்சிைனகைள ைடய
பலைரச்
சந்தித்
தி ந்ேதன். காணிக்காக அல்லா கின்ற அந்த மக்க ைடய
பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்காக
விேசட
திட்டங்கள்
ெகாண் வரப்ப ம் என்
ெபாிதாகச் ெசால்லப்பட்ட .
இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க
யாைமக்கு 2009ஆம்
ஆண் க்கு
ன் வைர த்தத்ைதக் காரணங்காட் னார்கள்.
ஆனால், இப்ெபா
த்தம்
வைடந்த பின்ன ம்
இவர்களால் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வாழ்கின்ற மக்க ைடய
காணிப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள
எ க்க
யவில்ைல. பல்லாயிரக் கணக்கானவர்கள் ஒ
ண்
நிலேம ம் இல்லாத நிைலயில் இன் ம் இரவல்
காணிகளி ம் இரவில்
களி ம் வாழ்ந்
ெகாண்
க்
கிறார்கள். ஆகேவ, அங்கு வாழ்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான
மக்க ைடய
காணிப்
பிரச்சிைனகள்
உடன யாகத்
தீர்க்கப்பட ேவண் ம். அவர்க க்குக் காணிகள் வழங்குவதற்
கான சூழல் உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.
நிலம் இல்ைலேயல் ஓர் இனத் க்கான வாழ்க்ைக
இல்ைல. ஒ தாயகம் சிைதக்கப்பட்டால் அந்த தாயகத்தில்
வாழ்கின்ற இனத்தின் தனித் வம் - ேதசியம் அழிக்கப்
பட் வி ம். இவ்வா தான் இலங்ைகயிேல சுேதசிகளாக
வாழ்ந்த சிங்களவர்களின ம் தமிழர்களின ம் தனித் வ ம்
இைறைம ம்
ேபார்த் க்ேகயர்,
ஒல்லாந்தர்
மற் ம்
ஆங்கிேலயர் வ ைகேயா அழிக்கப்பட்ட . தமிழர்கள் ஒ
ேதசமாக ம் சிங்களவர்கள் இன்ெனா ேதசமாக ம் வாழ்ந்த
மண்ணிேல இன்
தமிழர்கள் தங்க ைடய ேதசியத்ைத
இழந்த நிைலயில்தான் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, தமிழர்
க ைடய
ேதசியம்
காப்பாற்றப்பட
ேவண் மானால்
அவர்க க்கான நிலம் காப்பாற்றப்பட ேவண் ம். மி கங்
க க்குக்கூட தனியாக
ஒ க்கப்பட்ட சில
நிலங்கள்
இ க்கின்றன. குறிப்பாக இலங்ைகயில் யால, வில்பத்
ேபான்ற கா கள் மி கங்க க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட, பா காப்
பான இடங்களாக இ க்கின்றன. அந்த இடங்களில் - comfort
zones - அவற்ைற யா ம் பி க்காதவா அைவ சுதந்திரமாக
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றன. ஆனால், தமிழர்கள் வாழ்கின்ற
இடங் களிேல அவர்க க்கான நிலங்கள் comfort zones
களாக இல்ைல; அந்த நிலங்கள் அவர்க க்குச் ெசாந்தமாக
இல்ைலெயன்கின்ற நிைல இன் ேமேலாங்கி இ க்கின்ற .
இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் ம். ஒ
தாயகம்
இல்ைலேயல் ேதசியம் இல்ைல. தமிழர்க ைடய தாயகம்
பறிக்கப்பட்டால் தமிழ்த் ேதசியம் என்ப அழிக்கப்பட் வி ம்
என்பைத நாங்கள் இந்த இடத்திேல பதி
ெசய் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அேதேநரத்தில், மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி
க்கின்ற
அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சிகள் பற்றி ம் குறிப்பிட
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ேவண் ம். அதில் மிக க்கியமான வாைழச்ேசைன கடதாசி
ஆைல. 1952ஆம் ஆண் ேல உ வாக்கப்பட்ட அக்கடதாசி
ஆைல
வாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் ேவைல
ெசய்த ஒ ெபாிய ெதாழிற்சாைலயாகும். கிழக்கு மண்ணிேல
அ தான் ஒ ெபாிய ெதாழிற்சாைலயாக இ ந்தெதன் நான்
நிைனக்கின்ேறன். அங்கி க்கின்ற வளங்கைள அ ப்பைட
யாகக்ெகாண்
உ வாக்கப்பட்ட அத்ெதாழிற்சாைல இன்
300
ெதாழிலாளர்கேளா
டப்ப ம்
நிைலக்குத்
தள்ளப்பட்
க்கின்ற . கடந்த 2 மாதங்க க்கும் ேமலாக
அவர்க க்குச்
சம்பளம்
வழங்கப்படவில்ைல.
அதற்கு
ன்ன ம் பல தடைவகள் அவர்க க்குச் சம்பளம் வழங்கப்
படாம
ந்த . அதன் பின்னர் மட்டக்களப்
மாவட்டப்
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின்
யற்சியினால் ஒ சில
மாதங்களின் பின் சம்பளம் வழங்கப்பட்ட . தய ெசய்
இைவ
பற்றிக்
கவனத்திெல க்க
ேவண் ம்.
தமிழர்
பிரேதசங்களிேல எங்ெகங்கு ெதாழிற்சாைலகள் இ க்கின்
றனேவா, அங்ெகல்லாம் அைவ
டப்ப வ ம் அல்ல
அவற்ைற
இயங்கவிடாமல்
த ப்ப ம்தான்
வரலாறாக
இ க்கின்ற .
கிளிெநாச்சி, அக்கராயன் பிரேதசத்திேல ஸ்கந்த ரம் என்ற
பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 300 ஏக்கர் காணியிேல சீனித்
ெதாழிற்சாைலெயான்
இ ந்த .
அ
1983ஆம்
ஆண்டளவில்
டப்பட்ட . இப்ெபா
30 ஆண் கள்
கடந் விட்டன. ஆனால், அந்தத் ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம்
இயக்குவதற்காகப் பல ைற ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்ட .
அங்கி க்கின்ற உ த்திர ரம்,
றிப் , ஊற் ப் லம்,
ஸ்கந்த ரம், கண்ணகி ரம், நஞ்சுண்டகா
ேபான்ற பல
இடங்களில் க ம் ச் ெசய்ைகக்கான பாாிய வசதிகள்
இ க்கின்றன. அந்த வசதிகைள ம் அக்கராயன்குளத்தின்
நீர்ப்பாசனத்திட்டத்ைத ம் அ ப்பைடயாக ைவத் த்தான்
ஸ்கந்த ரத்தில்
சீனித்ெதாழிற்சாைல
உ வாக்கப்பட்ட .
மீண் ம் அந்தச் சீனித் ெதாழிற்சாைலைய இயங்கச்ெசய்வதன்
லம் அங்கி க்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் க ம் ச்
ெசய்ைகயில்
ஈ பட ம்
பல
ற் க்கணக்கானவர்கள்
ெதாழிற்சாைலயில் ேவைல வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்
ம். அத் டன், வடக்கிேல சீனித்ெதாழிற்சாைலைய
இயங்க ைவக்கக்கூ ய சூழ ம் இ க்கின்ற . இ சூழைலப்
பா காப்பதில்
ேமேலாங்கிய
நிைலயில்
இ க்கின்ற .
ஆகேவ, அந்த ஸ்கந்த ரம் சீனித்ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம்
ஆரம்பிக்க
ேவண் ம்.
ஏற்ெகனேவ
இ ந்த
ஒ
ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம் இயக்க ேவண் ம் என்பைதத்தான்
நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம்.
அ த்ததாக,
இங்கு
ெதங்குச்
ெசய்ைக
பற்றி ம்
அைமச்சர்கள் உட்படப் பலர் ேபசினர். இலங்ைகயின் பல
பாகங்களில்
ெதங்குச்
ெசய்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ கின்ற . த்தத்திற்கு ன்னர் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ
மாவட்டங்கள்
ஒன்றாக
யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்ேதா
இைணந்
தனியான ெதன்ைன அபிவி த்திச் சைபயின்கீழ்
இயங்கி வந்தன. இப்ெபா
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டங்கைள தி ேகாணமைல மாவட்டத்ேதா
இைணத்
தி க்கின்றார்கள். என்ன காரணத் க்காக அவ்வா ெசய்தி க்
கின்றார்கள்? ஏன், கிளிெநாச்சி மாவட்ட ம்
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட ம்
தனித்தனியான
ெதன்ைன
அபிவி த்திச்
சைபகளின்கீழ் இயங்கக்கூடா ? அந்த இரண்
மாவட்டங்
க ம் கூட்டாக இைணந்
ெசயற்படக்கூ ய நிைல
இ க்கக்கூ யதாக அதைன தி ேகாணமைல மாவட்டத்ேதா
இைணத்தி ப்ப
ேகள்விக்குாியதாகும். இதில் ஏேதா ஒ
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பின் லக் காரணி இ ப்பதாகேவ ெதாிகின்ற . ஆகேவ,
அந்தந்த மாவட்டங்களில், அந்தந்தப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்குாிய
நிைலயங்கள்
உ வாக்கப்படல்
ேவண் ம்;
அைவ
தனித் வமாக இயங்குவதற்கான வழிவைககள் ேமற்ெகாள்ளப்
படல் ேவண் ம்.
இங்ேக தபால் ேசைவகள் பற்றி ம் ேபசப்பட்ட . இன்
உலகத்திேல
தபால்
ேசைவ
பாாியளவில்
வளர்ச்சி
கண்
க்கின்ற . தபால் ேசைவயில் பல ன்ேனற்றங்கைளக்
கண்
க்கின்றார்கள். நாங்க ம் அைவ பற்றி இங்கு
ேபசிக்ெகாள்கின்ேறாம்.
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்திேல
கிளிெநாச்சி தபாலகம், பரந்தன் தபாலகத்ைதத் தவிர ேவெறந்த
ஒ
தபாலகத் க்கும் ெதாைலேபசி வசதி கிைடயா .
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில்
மட் மல்ல
மன்னாாில்,
ல்ைலத்தீவில், வ னியாவில், யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற
பிரதான தபாலகங்கைளத் தவிர அங்கி க்கின்ற உப
தபாலகங்களில் ெதாைலேபசி வசதிகேளா, தபால்கைளக்
ெகாண் ெசல்வதற்கான வாகன வசதிகேளா இல்ைல. வடக்கு
மாகாணத்தில் மட் மல்ல, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் இேத
நிைலதான்! இதைன நீங்கள் ெதளிவாகப்
ாிந் ெகாள்ள
ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தில் இ க்கின்ற பிரதான
தபாலகங்கைளத் தவிர, ஏைனய தபாலகங்க க்கும் இந்த
வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்படவில்ைல. ஆனால்,
1983ஆம் ஆண் க்கு
தல் சிறிய தபாலகங்களில் - உப
தபாலகங்களில் ெதாைலேபசி வசதி இ ந்த ; ஒ
தந்தி
அ ப் வதற்கான வசதி இ ந்த . இன்
க கதி தபால்
ேசைவ, ெபாதித் தபால் ேசைவ என் ந ன தபால் வசதிகள்
வந்தி க்கின்றன. ஆனால், தபாைலக் காணாத அல்ல தபால்
ேசைவ இல்லாத பல கிராமங்கைள நாங்கள் எங்க ைடய
வடக்கு,
கிழக்கு
மாகாணங்களிேல
காண
கின்ற .
குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் சாந்த ரம், மாயவ ர்,
பிரமந்தனா , கல்லா
ேபான்ற கிராமங்கள் ெப ந்
ெதாைகயான மக்கைளக் ெகாண்ட ெபாிய கிராமங்கள். இந்தக்
கிராமங்களி ள்ள மக்கள், தங்க ைடய இடத்தில் உப
தபாலகங்கைள அைமத் த் த மா
ேகட்கின்றார்கள்.
எனி ம், இ வைர அ
அைமத் க்ெகா க்கப்படவில்ைல.
இதனால், அந்த மக்கள் தபாைலக் காணாதவர்களாக அல்ல
பல ைமல்
ரம் நடந்
ேவெறா வ ைடய
ட் ற்குச்
ெசன்
தபாைல
எ க்கேவண் யவர்களாகத்தான்
இ க்கின்றார்கள்.
இன்
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற தீ ப்பகுதிகளிேல
உள்ள
மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில்
பல
மாற்றங்கள்
ஏற்பட்
ப்பதாகச் ெசால்கின்றார்கள். எனி ம், ஒ
திகூட
அந்தப் பகுதியிேல னரைமக்கப்படவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்தி
ந்
பண்ைணையத்
தாண் ,
குறிகாட் வான்
ஊர்காவற் ைற பிரதான
திேயா அல்ல
உள் ாில்
இ க்கின்ற
மண்ைடதீ க்கான
திேயா
அல்ல
அல்ைலப்பிட் , சரவைண, ேவலைண, மண்கும்பான் ேபான்ற
பகுதிக க்கான
திகேளா அல்ல
ங்கு தீ க்கான
திகேளா எைவ ம் இ வைர
னரைமப் ச் ெசய்யப்பட
வில்ைல. கடந்த 20 வ டங்க க்கு ேமலாக - 1990ஆம்
ஆண்
ந்
இலங்ைக
அரசின்
ரண
கட் ப்
பாட் க்குள்தான் தீ ப்பகுதிகள் இ க்கின்றன. அதாவ ,
அங்கு EPDP ம் அரசாங்க ம்தான் ேகாேலாச்சு கின்றன.
இன் EPDPயினர்கூட அவர்கள அரசியல் உட்ெகாைலகள்
காரணமாக
அங்கி ந்
ெவளிேய கின்ற
நிைலயில்
உள்ளனர். அந்த மண்ணில் இ க்கின்ற மக்கள் தபால் ேசைவ
தல்
திப் ேபாக்குவரத்
வைரயான வசதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதில்
இன் வைர
ஏமாற்றப்பட்டவர்
களாகேவ இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்தப் பகுதிக்கான
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தபால் ேசைவகள் மற் ம் அங்குள்ள
ைறயில் னரைமக்கப்படேவண் ம்.

திகள்

சாியான

அ த் , நான் ெகளரவ ச க ேசைவகள் அைமச்சர்
அவர்களிடத்தில் ஒ விடயத்ைதப் பற்றிக் ேகட்கேவண் ம்.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, வடக்கு, கிழக்கிேல
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களில்
தங்க ைடய
அவயவங்கைள
இழந்த
கிட்டத்தட்ட
20,000
ேபர்
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ள் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில்
கிட்டத்தட்ட 4,000 ேபர் கணக்ெக க்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
ஒவ்ெவா
இடங்களி ம்
மாற் வ
ைடேயார்
தங்க க்கான அைமப் க்கைள உ வாக்கி இ க்கின்றார்கள்.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் அரசாங்க அதிபராக இ ந்த தி .
ெபான்னம்பலம் அவர்கள், மாற் வ
ைடேயா க்ெகன ஒ
சங்கம் அைமப்பதற்காக ஏ-9 பிரதான
தியிேல கிளிெநாச்சி
மத்திய கல் ாிக்கு ன்பாக கிட்டத்தட்ட ஓர் ஏக்கர் காணித்
ண்ைட வழங்கியி ந்தார். ஆனால்,
த்தம்
வைடந்த
பின்னர் அவர்கள் மீண் ம் அந்த இடத் க்குச் ெசன் அந்தக்
காணியிேல
கு ேய வதற்கு
அ மதிக்கப்படவில்ைல.
கிளிெநாச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக தி . இராசநாயகம்
அவர்கள்
இ ந்தெபா
,
அக்காணிக்கான
அ மதிப்
பத்திரத்ைத ம்
வழங்கியி ந்தார்.
அந்த
அ மதிப்
பத்திரத்ைத ம் அவர்கள் ைவத்தி க்கின்றார்கள். எனி ம்,
இன்
மாற் த் திறனாளிகள் தங்க ைடய ெசாந்தக்
காணியிேல ேபாயி ப்பதற்கு கைரச்சி பிரேதச ெசயலாளரால்
அ மதி ம க்கப்ப கிற . இரா வத்தினர்தான் அந்தக்
காணியில் கு ேய வைதத் த ப்பதாக அவரால் காரணம்
ெசால்லப்ப கின்ற . எனி ம், அந்த ஓர் ஏக்கர் காணி ம்
மாற் வ
ைடேயா க்ேக
ெசாந்தமான .
அதில்
அவர்கைளக் கு ேயறவிடாமல் த ப்பதற்குக் காரணம் என்ன?
அதில் ேஹாட்டல் கட்டப்ேபாவதாகக் கூ கின்றார்கள்; அங்கு
வ கின்ற
வி ந்தினர்கைளத்
தங்கைவக்கப்ேபாவதாகச்
ெசால் கின்றார்கள்.
இலங்ைகயிேல
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்ட மாற் வ
ைடேயார் தங்க ைடய ெசாந்த
இடத்தில் கு யி ப்பதற்கு ஏன் அ மதி வழங்க
யா ?
இன்
எந்தெவா
நி வனங்களி ம் சாி, எங்ேகயாவ
நைடெப கின்ற
நிகழ் களி ம்
சாி,
மாற்
வ
ைடேயா க்கு ன் ாிைம வழங்கேவண் ெமன் பல
ன்ெமாழி கள்
ெசய்யப்ப கின்றன.
ஆனால்,
இங்கு
மாற் வ
ைடேயா ைடய
காணிையக்கூடப்
பறித்
வி கின்ற நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . கிளிெநாச்சி
கச்ேசாியில் நைடெபற்ற அவர்க க்கான ஒ நிகழ்ைவக்கூட,
பிரதான மண்டபத்ைத வி த் , ேவெறா மண்டபத்தில்தான்
நடத்தியி க்கின்றார்கள்.
எனேவ,
கிளிெநாச்சி
மத்திய
கல் ாிக்கு
ன்பாக
இ க்கின்ற
மாற் வ
ைட
ேயா க்குாிய காணிைய அவர்க க்ேக ெபற் க்ெகா க்க
ேவண் ெமன்
நான் இந்த இடத்திேல ெகளரவ ச க
ேசைவகள் அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த் , ஒவ்ெவா மாவட்டத்தி ம்
லகம் என்ப மிக
க்கியமான
இடத்ைத
வகிக்கின்ற .
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தின் ெபா
லகமான
அந்த மாவட்டத்தின்
பிரதான விைளயாட்
ைமதானத் க்கு அ கிேல இ ந்த .
இ
ன்னாள் அைமச்சர் ெசல்ைலயா குமாரசூாியர்
அவர்க ைடய காலத்தில் அைமக்கப்பட்ட . தற்ேபா அ
இரா வ
காமாக மாற்றப்பட்
இ க்கின்ற . அந்த
ைமதானத்ைத ஒ
சர்வேதச விைளயாட்
ைமதானமாக
அபிவி த்தி ெசய்யப்ேபாவதாகச் ெசால்கின்றார்கள். ஆனால்,
அங்கி ந்த லகம் இன் பிரேதச சைபயின் ஒ
ைலயிேல
இயங்கிவ கின்ற .
லகத் க்ெகன
ஒ க்கப்பட்ட
இடத்திேல
நீர்வழங்கல்,
வ காலைமப்
அைமச்சின்
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அதிகாாிகள் தண்ணீர்த் தாங்கிெயான்ைறக் கட் கின்றார்கள்.
கிளிெநாச்சி ஏ-9
தியிேல
ன்னர் கட்டப்பட்ட தண்ணீர்த்
தாங்கியான , உைடந்
ழ்ந்த நிைலயில் ேபார்க்காலச்
சின்னமாகக் காட்சியளித்தப இ க்கின்ற . அந்த இடத்திேல
கட்டேவண் ய
தண்ணீர்த்
தாங்கிைய
ேவறிடத்திற்கு
மாற்றியதனால், அந்தப் ெபா
லகம்
டப்பட்
க்
கின்ற . ஆகேவ, யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற ெபா
லகத் க்கு அல்ல
இலங்ைகயில் இ க்கின்ற ெபாிய
லகங்க க்கு
நிகரான
வைகயில்
ஒ
லகத்ைத
அைமப்பதற்கு, தற்ெபா
கிளிெநாச்சி கச்ேசாி இயங்குகின்ற
காணியில் இடம் வழங்கப்படேவண் ம். அத டாகத்தான்
கிளிெநாச்சியில் நல்லெதா
லகத்ைத அைமக்க
ெமன
நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ,
இ
ஒ
க்கியமான
பதிவாக
இ க்கேவண் ம்
என்பதற்காகேவ நான் அதைன இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்
குறிப்பி கின்ேறன்.
எனேவ,
இ வைர
கிளிெநாச்சி
மண் க்கு இல்லாத அந்த
லகத்ைத அந்த இடத்தில்
உ வாக்க ேவண் ெமன்பைத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக, அறெநறிகள் என்ப இன் சிங்கள மக்கள்
மத்தியி ம் சாி, இந் க்கள் மத்தியி ம் சாி, அவர்கைளவிட்
விலகிச் ெசல்வதாகேவ பார்க்கப்ப கிற . மிக
க்கியமாக
ஞாயிற் க்கிழைமகளில்
ஆலயங்களில்
நைடெப கின்ற
அறெநறிப் பாடசாைலகள் கட்டாயமாக்கப்பட ேவண் ம்.
குழந்ைதகள் மற் ம் இைளஞர்க க்கான ஆன்மீக ாீதியான
கல்வி ட்டல்
ைமயாக வழங்கப்பட ேவண் ம். இன்
குறிப்பாக இந்
ஆலயங்கள் உைடக்கப்ப கின்றன; இந்
ஆலயங்களில்
ெபா ட்கள்
களவாடப்ப கின்றன.
இவற்றின் லம் மதங்கள் மீதான நம்பிக்ைக சிைதக்கப்
ப கின்ற .
ஆகேவ,
அவ்வா
அந்த
நம்பிக்ைக
சிைதக்கப்பட்டால் அந்த மதத்தவர்கள் மதச் சிந்தைன
இல்லாமல் மாற் வழிகைள நா ச் ெசல்வார்கள். இ
ம்
இன அழிப்பின் ஒ வ வம். ஆகேவ, இைவ நி த்தப்பட் ,
அறெநறிப் பாடசாைலகள் உ வாக்கப்ப வத டாக அந்த
மக்க ைடய ேதசிய தனித் வம் ேபணப்பட ேவண் ம்.
ஆங்கிேலயர்கள் இந்த நாட் க்கு வந்தெபா
கூட இந்த
மண்ணில் சுேதசிகளாக இ ந்தவர்கள், தங்க ைடய சுேதச
தனித் வத்ைத, ேதசியத்ைத நிைலநி த் வதற்காகத்தான்
இந் க் கல் ாிகள் மற் ம் மஹாஜனக் கல் ாிகைள
உ வாக்கினார்கள். ெபளத்த பாடசாைலகைளச் சிங்களவர்கள்
உ வாக்கியெபா
, தமிழர்கள் இந் க் கல் ாிகைள ம்
மற் ம் மஹாஜனக் கல் ாிகைள ம் உ வாக்கியதன்
காரணேம தங்க ைடய இனத் தனித் வத் ேதசியத்ைத,
தங்க ைடய சுேதசியத்ைத அவர்கள் ேப வதற்காகத்தான்.
ஆகேவ, சமய ெநறியி டாக ஆன்மீகெநறி என்ப அழிந்
ேபாகாமல் ேபணப்ப வதற்கு ஆலயங்களில் ஒவ்ெவா
ஞாயிற் க்கிழைமகளி ம்
காைலயில்
அறெநறிப்
பாடசாைலகள் நடத்தப்ப வ கட்டாயமாக்கப்பட ேவண் ம்.
அேதேபால
ெவள்ளிக்கிழைமகளில்
மாைல
ன்
மணியி
ந் ஆ மணிவைர ம் ஆலய வழிபா க க்காக
ஒ க்கப்பட ேவண் ம். பாடசாைலகளிேலா அல்ல தனியார்
கல்வி நி வனங்களிேலா அல்ல
ேவ
ேவைலத்தலங்
களிேலா மாணவர்கள் ேநரங்கைள
ணாக்காத வைகயில்
குறித்த ேநரம் ஆலய வழிபா க க்காக ஒ க்கப்பட
ேவண் ம். அதைனச் சட்டமாக்குவைதப் பற்றிக்கூட இந்த
உயர் சைப சிந்திக்க ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த
இடத்திேல குறிப்பி கின்ேறன்.
இந்த மத ாீதியான விடயங்கைளச் ெசால்கின்றெபா
மன்னார் ஆயர் அவர்கைளப் பற்றி ம் நான் இந்த இடத்திேல
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා]

குறிப்பிட ேவண் ம். இன்
தமிழ் மக்க க்கு மத்தியிேல
மதங்க க்கு அப்பால் - தன் ைடய ஆன்மீகத்
ைறக்கு
அப்பால் இனம் ெதாடர்பாக - தமிழ்த் ேதசிய இனம்
ெதாடர்பாக, இந்த இனத்தின் மீதான ெகா ைமக க்கு
எதிராகக் குரல் ெகா க்கின்ற ஓேரெயா மதத் தைலவராக
அவர் தன் ைடய க த் க்கைளச் ெசால்கின்றார். ஆனால்,
அவைரப் பார்த்
இங்கி க்கின்ற ெகளரவ பிரதியைமச்சர்
ஒ வர் '
' என் ெசால்கின்றார். ஓர் இனம் ெதாடர்பாக தன்னினம் ப கின்ற ன்பங்கள் ெதாடர்பாக - ஓர் உயர்ந்த,
மாியாைதக்குாிய மன்னார் ஆயர் அவர்கள் ெசால்கின்ற க த்
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குப்
களின் க த்தாகத் ெதன்ப
கின்ற . ஆகேவ, இவ்வா
கூ வைதத் தய ெசய்
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அவர் ஒ
விடயத்ைத மிகத்
ெதளிவாகச் ெசால் யி க்கின்றார். அதாவ , "நான் ஒ
மதவாதிேய தவிர, ஒ ேபாராட்டப் பாைதக்குள் வந்தவேனா
அல்ல ஓர் இனவாதிேயா அல்ல; ஓர் இனத்தின் சார்பாக நான் வாழ்கின்ற இடத்தி ள்ள இனத்தின் சார்பாக மனித
ேநயத்ைத மதித் , மனித உாிைமகைள மதித்
அவர்கள்
ப கின்ற ன்பங்கைள ெவளியிேல ெசால்கின்ேறன்" என்
அவர் கூ கின்றார். ஆகேவ, மன்னார் ஆயர் ெசால்கின்ற
க த் க்கைள
கள் ெசால்கின்ற க த் க்களாக எ த்
அவர்மீ
ச்சாயம்
சக்கூடா
என்பைத நான் இந்த
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கில்
வா ம் தமிழர்களின் நிைலைம பற்றி யார் எைதச்
ெசான்னா ம்
உடேன
அவர்க க்குப்
ச்சாயம்
சுவ தான்
இந்தச்
சைபயி ள்ளவர்களின்
பண்பாக
இ க்கக்கூடா . "
கைளத் தைட ெசய்த ேபால தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்ைப ம் தைட ெசய்ய ேவண் ம்"
என் கூடக் குறித்த பிரதியைமச்சர் -
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தாக்கியி க்கின்றன; SIAI-Marchetti விமானங்கள் தாக்கியி க்
கின்றன. கைடசியாக Kfirs விமானங்கள் தாக்கியி க்கின்றன.
விமானத் தாக்குதல்களினால் நாகர் ேகாயி ேல 150 க்கும்
ேமற்பட்ட பாடசாைல மாணவர்க ம் நவா
church இேல
150 க்கும் ேமற்பட்ட மக்க ம்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.
இவற்ைற நான் ேநர யாகக் கண்
க்கின்ேறன். Chemical இரசாயனக்
குண் கைளக்கூட
இந்த
விமானங்கள்
சியி க்கின்றன.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ஆனால், விமானத் தாக்குதல்களினால் இறந்தவர்கள்
பற்றிய விபரங்கைளக் குறிப்பி வதற்கு அதிேல இடமில்ைல.
எனேவ, இந்தப் ப வங்கள் ேபா யானைவ. ஆகேவ, இந்தப்
ப வங்களில் விபரங்கள் ெபறப்ப வ த த் நி த்தப்பட் ,
ேநர்ைமயான ைறயில் சாியாக எல்லாப் ள்ளிவிபரங்க ம்
அடங்கக்கூ ய வைகயில் கணக்ெக க்கப்பட ேவண் ம்
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல வ
த்தி, என் ைடய
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.

[අ.භා. 5.24]

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Presiding Member)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා, තවත් විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்
க்கின்றார்,
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைப ம் தைடெசய்ய ேவண்
ெமன் . தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபத் தைட ெசய்வதால்
இந்த நாட் ல் அைமதி ம் சமாதான ம் வந் வி மா?
அல்ல தமிழர்க க்காகப் ேபசுகின்றவர்கைளத் தைடெசய்
விட்டால்
அைமதி
ஏற்பட் வி மா?
நீங்கள்
தமிழ்
மக்க ைடய ஆழ்மன அபிலாைஷகைளப் ாிந்
- அவர்க
ைடய சாியான வி ப்பங்கைளப்
ாிந்
ஒ
தீர்ைவ
ன்ைவ ங்கள்! - இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற இனப்
பிரச்சிைனக்கு ஒ தீர்ைவக் கண் பி
ங்கள்!
இன்
ெதாைக மதிப் த் திைணக்களத்தால் ஒ ப வம்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற . அதற்கான ஒ
த்தகம் - ைக
ம்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற .
விமானத்
தாக்குத க்குட்
பட்டவர்கள் அல்ல இரா வத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கைள
அதில் பதிய ேவண்டாம் என்பதற்கான அறி
த்தல்கள் அங்கு
வழங்கப்பட்
க்கின்ற . ஆனால், அந்தப் ப வத்தி ள்ள
column களிேல அ
சம்பந்தமான விபரம் வழங்கப்பட
வில்ைல. இரா வத்தினரால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்
ெகால்லப்பட்
க்கின்றார்கள்;
காணாமல்ேபாயி க்
கின்றார்கள். விமானத் தாக்குதல்க க்குட்பட்
க்கிறார்கள்.
bomber விமானங்கள் தாக்கியி க்கின்றன; avro விமானங்கள்

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අමාත ාංශ කිහිපයක වැය
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් අමාත ාංශය
වන පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය
ෙවනුෙවන් මා අදහස් දක්වන්න කැමැතියි. නමුත් පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අෙප් අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පශ්න ඉදිරිපත් කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොමැති වීමයි. දැන් සිටින
මන්තීවරුන් ෙදෙදනාත් යන්නයි හදන්ෙන්. ඉතින් කාට කථා
කරන්නද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා
අසත අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා; අසත
සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමන්ලා ෙම් රට ෙනොමඟ
යවන්න හදනවා. උෙද් ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා කිව්වා
ලංකාවට ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගනාපු කිරි එළෙදනකෙග් මිල
රුපියල් ලක්ෂ හතයි කියලා. ෙම් වාෙග් ගල් පැෙළන ෙබොරු
කිව්වා. ඒ මන්තීකම දරන්නත් සුදුසු නැහැ කබීර් හාෂීම්
මන්තීතුමා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමියනි,
අපි
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගන්වපු එක කිරි එළෙදනකට වැය වුෙණ්,
රුපියල් 295,000යි. මාස හතරක් ගැබ් බරව සිටි කිරි එළෙදනුන්
තමයි අප ලංකාවට ෙගනාෙව්. ඒ කිරි එළෙදනුන් පැටවුන් පසූත
කරලා දැන් ඒ පැටවුනුත් අප සතුව ඉන්නවා. එතෙකොට ඒ කිරි
එළෙදනුන් ෙගනාපු වියදම ෙදකට ෙබෙදනවා. ලබන අවුරුද්ද වන
ෙකොට ඒ කිරි එළෙදනුන් තවත් පැටුවුන් පසූත කළාට පස්ෙසේ, ඒ
වියදම එන්න එන්නම අඩු ෙවනවා. අවසානෙය්දී අපට විශාල
ආර්ථික වාසියක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි
කරන්න දැවැන්ත පියවරක් තැෙබනවා. අද උෙද් අෙප්
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අමාත ාංශෙය් අමාත තුමා වන ගරු ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා කථා
කරමින් කරුණු පැහැදිලි කළා. අප එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
ඉල්ලන්ෙන් මහජනයාෙග් ඇස්වලට වැලි ගහලා, මහජනයා
රවටන වැෙඩ් කරන්න එපාය කියලායි. මහජනයා එෙහම රවටන
නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්න එන්න තැනක් නැති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත කථා කරන්න. මහජනයා රවටන ෙබොරු
කියන්න එපා. අපි කිරි එළෙදනක් රුපියල් ලක්ෂ හතකට
ෙගනාවා කියලා කිව්වා. ෙම් වාෙග් ගල් පැෙළන ෙබොරු කියන්න
එපා ෙම් රටට. අපි ගැබ්බර කිරි එළෙදනුන් තමයි ෙගනාෙව්. ඒ
එක කිරි එළෙදනකට වැය වුෙණ් රුපියල් 295,000යි. ඒ කිරි
එළෙදනුන්ට ලැබුණු පැටවුන්ෙග් වටිනාකමත් එක්ක බැලුවාම
මිල එකකට එකක් අඩු ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. ලබන වර්ෂෙය් ඒ
කිරි එළෙදනුන්ට තවත් පැටවුන් රාශියක් ලැෙබන්න ඉන්නවා.
එතෙකොට ඒ මිල තවත් අඩු ෙවලා යනවා. අද ලංකාෙව්ත් කිරි
ලීටර් 20ක් ගන්න පුළුවන් කිරි එළෙදනක් රුපියල් ලක්ෂයකටවත්
ගන්න බැහැ. කිරි එළෙදනුන්ෙග් මිල විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අපි ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. කවුරු දුන්නත්,
අෙප් ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි
ෙතොරතුරුයි. කවුරු ෙතොරතුරු දුන්නා ද මා දන්ෙන් නැහැ. ඇතැම්
විට ඒ අෙප්ම සමහර අය ෙවන්න පුළුවන්.

ලංකාෙව් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරලා
දැම්මා. අෙප් ගරු ෙතොණ්ඩමන් අමාත තුමා අමාත ාංශය භාර
ගන්න ෙකොට කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 20යි. අද ෙද්ශීය කිරි
නිෂ්පාදනය සියයට 40 දක්වා වැඩි කරන්න ෙම් අමාත ාංශයට
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම්වා හංගලා කථා කරන එක
වැරදියි. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් සහ නවසීලන්තෙයන් කිරිපිටි
ආනයනය කරන්න වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 40,000ක් වැය
කරනවා. විශාල මුදලක් වැය කරනවා. නමුත් මට ලැබී තිෙබන
ෙතොරතුරු අනුව ෙම් වර්ෂෙය් කිරිපිටි ආනයනය ෙමටික් ෙටොන්
2700කින් පහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
කිරිපිටි පමාණය ෙගන්වලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් කිරිපිටි
ආනයනය ෙමටික් ෙටොන් 2700කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
ෙහොඳ ලක්ෂණයක්. ෙරෝග ඇතිවීෙම් තත්ත්වයක් නිසා ෙවන්න
පුළුවන්, ෙවනත් ෙහේතුවක් නිසා ෙවන්න පුළුවන් ෙද්ශීය කිරි
සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අද මිල්ෙකෝ ආයතනය ෙද්ශීය
කිරි නිෂ්පාදනයට විශාල වශෙයන් ඇතුළු ෙවලා ඉන්නවා.
මිල්ෙකෝ ආයතනයට ෙද්ශීය කිරි අවශ තාව සපුරන්න බැහැ. ඒ
තරම් ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද කිරිපිටි, දියර කිරි, නැවුම්
කිරි පචලිත කරමින් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙද්ශීය කිරි ලබා දීෙම්
උත්සාහය තමයි ජයගහණය කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ
පියවර රාශියක් අපි අර ෙගන, අවශ කටයුතු කර ෙගන යනවා.

කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ෙගනාපු UHT මැෂින් - Ultra Heat
Treatment machines - ගැනත් එතුමා කිව්වා. ඒවාෙය් මිල
රුපියල් මිලියන 700ක් කියලා එතුමා සඳහන් කළා. ඒවාෙය් මිල
රුපියල් මිලියන 635යි. ඒ මැෂින් ෙවන ෙකොෙහේවත් නැහැ. අපි
ෙගන්වපු ඒ මැෂින් ලංකාෙව් ෙවන කවුරුවත් ෙගන්වලාත් නැහැ.
ඒ නිසා ඒ මිල ගැන කරපු සංසන්දනාත්මක සඳහන් කිරීම
සම්පූර්ණෙයන් සාවද එකක්. අද කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න,
කිරි පැකට් හදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අලුත්
මැෂින් ෙගනැල්ලා අපි ඒවා දැන් ස්ථානගත කරලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න දැවැන්ත කාර්ය
භාරයක් අෙප් අමාත ාංශෙයන්, විෙශේෂෙයන් ගරු ෙතොණ්ඩමන්
අමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් කර තිෙබනවාය කියන කාරණය
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි.
මහජනයා ෙනොමඟ යවන විධිෙය් අසත ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය්
තබන එක බරපතළ පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තුව අධිකරණයක්
වාෙගයි; ෙමහිදී අසත කිව්ෙවොත් දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ. කබීර්
හාෂීම් මන්තීතුමාට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාව විතරක්
ෙනොව, රටම ෙනොමඟ යවන්න දැවැන්ත ෙබොරු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. මම කනගාටු
ෙවනවා, එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ෙනොමැති වීම ගැන.
කියන්න පුළුවන් තරම් ෙබොරු සංඛ ාවක් කියලා එතුමා ගියා.

සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙම් කර්මාන්තය පිළිබඳව විෙශේෂඥ
ඥාණය තිෙබන ආයතනය. අපි ෙම් රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතතාව food security - ඇති කරන්න ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා කර
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළවල් තුළින් අද සතුන්ට ලබා ෙදන
ෙනොෙයක් ෙබෙහත් වර්ග ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒවා
විෙද්ශ රටවලින් ෙගන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් සත්ව
නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල කාර්ය භාරයක්
ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් කල්
අපි හැම ෙදයක්ම විෙද්ශ රටවලින් ෙගන්වුවා. ඒ වාෙග්ම කෘතිම
සිංචනය කිරීම සඳහා අවශ ෙද්වලුත් ඉදිරි කාලය තුළ අෙප්
රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරලා, ඒ අංශෙයනුත් තවත් ශක්තිමත්
ෙවනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එතුමා සඳහන් කරපු තවත්
කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන
මණ්ඩලය - NLDB
එක- ගැන එතුමා කිව්වා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන
මණ්ඩලය වතු ෙපෞද්ගලීකරණය කළාය කිව්වා. අෙප් ගරු
ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා කීයටවත් ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ.
එක බිම් අඟලක්වත් අපි ෙපෞද්ගලික අංශයට භාර දීලා නැහැ
කියලා මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් කිරි
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන
ආයතනයක් හැටියට ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය අද
ඉතාමත් ෙහොඳින් ඒ අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක
කරෙගන යනවා. ඒ නිසා අපට සුභදායි බලාෙපොෙරොත්තුවක්
තබන්න පුළුවන්. අප කරෙගන ආ ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් තුළින්
අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය අද ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
මට කිව්වා, 1977 ලංකාෙව් කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 80යි කියලා.
ඇත්ත. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට රට භාර ෙදන ෙකොට කිරි
නිෂ්පාදනය සියයට 80යි. කවුද, ඒක නැති කෙළේ? 1977 ඉඳලා
ආණ්ඩු කෙළේ කවුද? 1977, 1987, 1997 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙපොදු
ජනතාව ෙවනුෙවන් අද වන විට අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට
තිෙබන පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙතොරතුරු, දත්ත සකස් කර ෙගන අද
නිවැරදි ගමන් මාර්ගයකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද ෙම් රෙට්
තිෙබන ෙගොවිෙපොළවල් දිහා බැලුවාම කිරි නිෂ්පාදනය පැත්ෙතන්
ෙගොවිෙපොළ සංඛ ාව තිබුෙණ් සියයට 26.4යි. 2011 වර්ෂය එක්ක
සන්සන්දනාත්මකව බලන ෙකොට 2012 වර්ෂෙය් මී ගවයින්ෙග්
ෙගොවිෙපොළවල් සංඛ ාව සියයට 7.2කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය
වැය ෙල්ඛනෙයන් පශු ෛවද වරුන්ට රුපියල් 7,500ක
දීමනාවක් ෙදන්න ෙයෝජනා කළා. ඒ, ගම්බද පෙද්ශවල සත්ව
ෙසෞඛ ය පිළිබඳව කටයුතු කරන්නයි. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකම සතුන්ෙග් නීෙරෝගීකම රකින්න කැප වුණු පශු
ෛවද වරෙයක් ඉන්නවා. ජාතික සුරක්ෂිතතාවට බලපාන, ආහාර
සුරක්ෂිතතාවට බලපාන කර්තව
කරන්න අද පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරයාට වඩා පශු ෛවද වරු කැප ෙවලා කටයුතු
කරනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරපු විධියට
ඔවුන්ට රුපියල් 7,500ක දීමනාවක් දීම ඉතාම කාෙලෝචිත
පියවරක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අද පශු ෛවද වරු
ෙම් රෙට් කිරි කර්මාන්තය වර්ධනය කරන්න විශාල කාර්ය
භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඔවුන්ට තිෙබන ගැටලුසහගත
තත්ත්වයන් සියල්ල අපි හඳුනනවා. ඒ නිසා අලුෙතන් පශු
ෛවද වරු බඳවා ගන්න කටයුතු කරලා, දැනටම යම් පමාණයක්
බඳවා ෙගනත් තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ අපි තවත් පශු
ෛවද වරු බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන් ෙමය
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2845
[ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා]

විමධ ගත විෂයයක්. ෙමහි සමහර ෙකොටස් පළාත් සභාවලට
අයිතිව තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙකටි ෙව්ලාව තුළ
අමාත ාංශයක් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අද අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය ජාතික අවශ තාෙවන් සියයට
40 ඉක්මවා ගිහිල්ලා සියයට 45කට ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා.
ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් කටයුත්ත අංග සම්පූර්ණව ස්වයංෙපෝෂිත
තත්ත්වයට ෙග්න්න ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කටයුතු කරනවා කියන
එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ.
කිරි නිෂ්පාදනය පමණක් ෙනොෙවයි, එළු මස් නිෂ්පාදනය,
ඌරු මස් නිෂ්පාදනය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මස් වර්ග නිෂ්පාදනය
අතිනුත් අපි අද ඉහළ තැනකට පත්ව තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් වාෙග් අපි පිට රටින් බිත්තර ෙග්න්ෙන්
නැහැ. ආඩම්බරයි කියන්න, අපි බිත්තරවලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි. ඒ
වාෙග්ම කුකුළු මස් පිට රටින් ෙග්න්ෙන් නැහැ. එදා එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම් රටට චීනෙයන් කුකුළු මස් ෙගනාවා.
අද අපි කුකුළු මස්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා සහලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කළා වාෙග්,
උඳුවලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කළා වාෙග්, බඩ ඉරිඟුවලින් ෙම්
රට ස්වයංෙපෝෂිත කළා වාෙග් අද කුකුළු මස්වලිනුත් ෙම් රට
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් රට කිරි
උතුරන තත්ත්වයකට පත් කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා
කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අෙප් සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ
ජනරාල් කුමාර ද සිල්වා මැතිතුමාට, මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් සභාපති
විකමසිංහ මැතිතුමාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ජාතික
පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය
මණ්ඩලයට, අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම අෙප් වැවිලි මානව
සංවර්ධන භාරෙය් සභාපති ඇතුළු සියලුම ෙදනාට, අපට සම්බන්ධ
අෙනකුත් ආයතනවල සියලුම ෙදනාට, අෙප් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම් කෑදරගම මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම ෙදනාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින්, ෙම් අමාත ාංශය ඉදිරියට ෙගන යන්න දැවැන්ත
ශක්තියක් දුන් අෙප් ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමාත් මතක්
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා.

''විපක්ෂෙය් කට්ටිය කථා කළා, නමුත් දැන් එතුමාෙග් කථාව
අහගන්න විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙමතැන නැහැ'' කියලා. ෙමතැන
අමාත ාංශ 12ක් ගැන කථා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇමතිවරු
ඉන්ෙන් කී ෙදනා ද කියලා අතින් ගණන් කරලා බලන්න. ඒ නිසා
ඉස්ෙසල්ලාම විපක්ෂයට- [බාධා කිරීමක්] අෙන් එළිෙය් ඉඳලා
කඩා ෙගන දුවෙගන ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න එපා. ගරු ලලිත්
දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඉඳ ගන්න ෙකෝ. ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශයත් ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කුලියට කහින්න
එපා. ෙමතැන අමාත ාංශ 12ක් ගැන කථා කරනවා. ගරු එච්.ආර්.
මිතපාල නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙලොකු චණ්ඩිෙයකු
වාෙග් කථා කළා. ඔබතුමා උත්තර දී ෙගන ගියා, "ඔව්, පශ්න
අහපු කට්ටිය ෙමතැන නැති වීම ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව කනගාටු
වනවා." කියලා. නමුත් අඩුම ගණෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු
ෙදන්ෙනක් හරි ෙමතැන ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග්
මන්තී ධුර 165න් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාමයි, අෙප් මන්තී ධුර
40න් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාමයි, අෙප් මන්තීවරු ෙදෙදෙනක්
සිටීම ෙහොඳටම ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලොකුවට කිරි එළෙදනුන්
ගැන කථා කළා. මම කථා කරන්න ආපු subject එක ඕක
ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙමොකද ඔය subject එක
ගැන ඔබතුමා මාත් එක්ක විවාදයක් කරපු නිසා. අෙන්! එදා අපි
ඔබතුමාට පැහැදිලිව ෙපන්වා දුන්නා, අද මිල්ෙකෝ එකට අත්
ෙවලා තිෙබන ඉරණම. ඔබතුමා දැන් ගිරෙවකු වාෙග් කියා ෙගන
කියා ෙගන ගියා, මිල්ෙකෝ එක දැන් තිෙබන තැන ගැන. අපි
දැක්කා, මිල්ෙකෝ එෙක් ෙසේවකෙයෝ ඇවිල්ලා ඊෙය් ෙපෙර්දාත්
උද්ෙඝෝෂණ කරපු හැටි. අඩු ගණෙන් ඔබතුමා ඒ ගැන වචනයක්
කථා කෙළේ නැහැ; වචනයක් කිව්ෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ලංකාවට ඕස්ෙට්ලියාෙවන් හරක් ෙගනැල්ලා හරි
යන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් කාලගුණයට හරියට හරි යන්ෙන්
ඉන්දියාෙව් හරක්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඔබතුමන්ලා තණ
ෙකොළත් පිට රටින් ෙගනාවා. ඔය තණ ෙකොළවලින් භාගයක්
ඔබතුමන්ලාටත් කවන්න තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
ෙවලාෙව් මෙග් කථාව පාදක කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
වැවිලි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්. ෙමොකද, ඌව පළාෙත්,
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් වතු රාශියක් තිෙබනවා. ඌව පළාෙත් වතු
කම්කරු නායකයන්ෙග් කියා කලාපය නිසාම ෙම් වතාෙව්
බදුල්ල දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු
මන්තීවරුන් 8 ෙදනා අතර වතු ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරන එක
දමිළ නායකෙයක්වත් නැහැ. ඒකට ෙහේතු වුෙණ්, වතු ක්ෙෂේතෙය්
නියැෙලන සාමාජිකයන්ට දිගින් දිගටම වුණ අසාධාරණය නිසා
ෙවන්න ඇතිය කියා මා ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 2013ට වඩා
2014 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශයට වැඩිපුර මුදල්
ෙවන් ෙවලා තිෙබන එක ගැන. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. මීළඟට ගරු හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

[අ.භා. 5.33]
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)

(The Hon. Harin Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙපර කථා කළ
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ගාම්භීරව කථා කරලා කිව්වා,

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took
the Chair.
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Yes, Hon. Harin Fernando, please carry on with your
speech.
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ලංකාව අද කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් මුළු ෙලෝකෙය්ම
famous ෙවලා හිටියත්, එදා ලංකාව Ceylon Tea වලට තමයි
famous ෙවලා තිබුෙණ්. අද වන ෙකොට ලංකාෙව් ෙත් අභිභවා
ඉන්දියාෙව් ෙත්, ෙකන්යාෙව් ෙත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඒක අෙප් අවාසනාවක්. අද අපට අෙප් quality එක ආරක්ෂා
කරගන්න අෙපොෙහොසත් වීම විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා JEDB එක ගැන, Sri Lanka
State Plantations Corporation එක ගැන, Elkaduwa Plantation
Limited එක ගැන කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
පුළුවන් නම් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න -අපි කථා කරලා
ඉවර ෙවලා යන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා කථා කරනකම් ඉන්නම්- ෙම්
ආයතන තුන ෙම් වන ෙකොට ෙකොපමණ replanting කර
තිෙබනවා ද කියලා. Sri Lanka State Plantations Corporation
එෙක්, JEDB එෙක්, එෙහම නැත්නම් Elkaduwa Plantation
Limited එෙක් ෙකොපමණ replanting කරලා තිෙබනවාද කියා
ඒවාට වග කියන ඇමතිතුමන්ලාට පුළුවන් නම් කියන්නය කියා මා
කියනවා. ෙහක්ෙටයාර් අෙටන් එකක් තරම්වත් replanting
කරලා නැහැ කියන එක මා වග කීෙමන් කියනවා. ෙම්වාට
fertilizer ෙකොපමණ දැම්මා ද, chemicals ෙකොපමණ පාවිච්චි
කළා ද කියා පුළුවන් නම් කියන්න. ඔබතුමන්ලා ළඟ සංඛ ා
ෙල්ඛන තිෙබනවා ද? ඒ වාෙග්ම factoriesවලට අත්ෙවලා
තිෙබන ඉරණම ගැන බලන්න. අපි දන්නවා, අෙප් කාලෙය්දීත් ෙම්
වැරදි සිද්ධ වුණු බව. අපි ඒක නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. සමහර
උන්දැලා ඒවා විනාශ කළා. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී ඒක ඊට
වඩා දහ ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; විනාශ ෙවලා
තිෙබනවා. එදා
තිබුණු factoriesවල යන්තසූත ගලවලා
යකඩවලට විකුණුවා. ඒවාෙය් ආම්පන්න අරෙගන යකඩවලට
විකුණුවා. ඒ සියලු ෙද් නිසා ඒවා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. අද
සමහර ආයතන ගිනි ෙගන තිෙබනවා. පමිතියක් නැති වීම නිසා
factories විශාල පමාණයක් ගිනි ෙගන තිෙබනවා. ෙමොන
අපරාධයක් ද? ඒවා අෙප් ජාතික වස්තූන්, ජාතික සම්පත්. ෙම්ක
මුළු ෙලෝකයටම අෙප් නම ෙගන යන්න තිබුණු ෙහොඳම අංශයක්.
ඒක විනාශ ෙවමින් පවතින එක ගැන කිසිම සමාවක් ෙදන්න
බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙම් factoriesවල
යන්තසූත කැඩුණාම -ෙබොෙහෝ විට එතැන තිෙබන්ෙන් "ෙග්ම්"
එකක්- සමහර managersලා commission තියා ෙගන ෙත් දළු පිට
වතුවලට විකුණනවා. ඒෙකනුත් commission ගහනවා. ඒෙක්
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් අෙත් ෙනොෙවයි. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් පරිපාලනෙය්. ඔබතුමන්ලා ඒවාට පත් කර තිෙබන
සමහර සභාපතිවරු -සභාපතිවරු වැරදිත් නැහැ- planting ගැන
දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා planting ගැන දන්ෙන් නැති අය
සභාපතිවරු හැටියට පත් කරනවා. බැංකුවල ඉන්න සභාපතිවරු
ෙගනැල්ලා - accounting ගැන දන්න කට්ටිය ෙගනැල්ලාවතුවල ෙසේවයට දමනවා. එතෙකොට වතු ගැන කිසිම අදහසක්
තිෙබන ෙකෙනක් නැහැ. ෙම්වා හරි අපරාධ. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම්වා රටට කරන විනාශකාරී ෙද්වල්. අද වතු රාශියක electricity
bills ෙගවා ගන්න බැරිව ඉන්නවා. Electricity bills ෙගවා ගන්න
බැරි නිසා factories වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා පිට
වතුවලට යවනවා. පිට වතුවලින් ඒ කටයුතු කරද්දී ඒෙක්
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commission එක අතට එනවා. ඒවා නවත්වන්න කිසිම වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා SLSPC එෙක්
පාඩුව රුපියල් මිලියන 30යි තිබුෙණ්. අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ
දැන් පාඩුව රුපියල් මිලියන 300ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොන තරම් අපරාධයක් ද? ලංකාෙව් දිගින් දිගටම ෙමවැනි
ආයතන පාඩු ලැබීම කිසිෙසේත්ම සමාවක් ෙදන්න පුළුවන්
කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ඒකට නිදහසට කියන්න කිසිම
කාරණයක් නැහැයි කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා, ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය දවසක මට දැන ගන්නට
ලැබුණා, Sri Lanka State Plantations Corporation එක office
එකක් කුලියට අරෙගන තිෙබන බව. ඒ ඇයි කියන එක මට
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. JEDB එෙක් ඕනෑ තරම් ඉඩ තිෙබනවා. එක
කාලයක් ෙම් ආයතන තුනම JEDB එෙක් -එකම building එෙක්
- තිබුණා. දැන් Sri Lanka State Plantations Corporation එක
ලක්ෂ තුනක, තුනහමාරක කුලියක් ෙගවා ෙවනම office එකක්
කුලියට අරෙගන තිෙබනවා. ඇයි ඒ තරම් මුදල් නාස්ති
කරන්ෙන්? ෙම්වා ලාභ ලබන ආයතනද? ඔළුව උස්සා ගන්න
බැරි, පාන් කියා ගන්න බැරි ආයතන. තවත් වැඩිපුර වියදම් දරලා
එක එක්ෙකනා නඩත්තු කිරීම තුළ තමයි, ෙම් ආයතන
සම්පූර්ණෙයන්ම විනශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක හරි අපරාධයක්.
පසු ගිය දවසක පත්තරයක ඔබතුමන්ලා උජාරුවට කියා තිබුෙණ්
ෙමොකක්ද? EPF, ETF, gratuity ෙගවන්න වතුවල තිෙබන ගස්
ටික කපන්නය කියා කියලා තිෙබනවා. ෙම්ක තුළත් "ෙග්මක්
"තිෙබනවා. ෙවනදාට Valuation Department එෙකන් ෙම්
සමහර ගස් Rs. 200,000, Rs. 300,000කට පමණ value
කරනවා. ඔබතුමන්ලා State Timber Corporation එකට දිලා
තිෙබන්ෙන් එක ගහක් රුපියල් 25,000 ගණෙන්යි. ෙම් අතිවිශාල
වටිනා ගස් ටික State Timber Corporation එකට රුපියල්
25,000 ගණෙන් කපන්න දීලා තිෙබනවා. සමහර ගහක ඇත්ත
වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක්, ෙදකක් ෙවන්න ඉඩ
තිෙබනවා. දැන් ගස් කපලා තමයි EPF, ETF ෙගවන්ෙන්;
gratuity ෙගවන්ෙන්. හරි, දැන් ගස් කපලා ෙගව්වාය කියමු ෙකො.
ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවා කරලා ද ෙගවන්ෙන්? ෙම් වතාෙව් ගස් කපා
ෙගවනවා. ඊළඟ වතාෙව්දී ෙමොනවා කරලා ද ෙගවන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලාට plan එකක් නැහැ; සැලැස්මක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව
එදා ෙව්ල "ටුවර්ස්" වාෙග්යි. ෙකොෙහන් ෙහෝ අල්ලා ගත්තා;
ෙරෝලක් ගහ ගත්තා; ගහක් කපලා ෙහෝ ෙගව්වා. ඊළඟට ෙමොකක්
ෙහෝ එනතුරු කට ඇර ෙගන බලා ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,[බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න. නිකම් කෙඩ් යන්න
එපා. කෙඩ් යන එක විතර ෙන් කරන්ෙන්. කටක් තිෙයනවා නම්,
කෙඩ් යන විධියට කථා කරන්ෙන් නැතිව හරියට ෙබොක්ෙකන්
කථා කරන්න. අද සවසට කාරක සභාව තිෙයනවා ෙන්. එතැනට
ගිහින් කියන්න. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තක් කථා කරන ෙකොට
ෙබොෙහොම අමාරුයි; දරා ගන්නට බැහැ. කට ගහලා, ෙමොනවා ෙහෝ
කියලා, ඇමතිකම ෙබ්රා ගන්න, කීයක් ෙහෝ හම්බු ෙවන
එක ෙබ්රා ගන්න කෑ ගහනවා. යථාර්ථය කියනවා නම්,
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණඩුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා
තාවකාලික භාරකරුෙවෝ විතරයි. ජීවිත කාලයටම ඔබතුමා
ඇමතිය කියා හිතන්න එපා. ඔබතුමා තාවකාලික භාරකරුෙවක්
විතරයි. එම නිසා හරි ෙද් හරියට කරන්නය කියා විපක්ෂය කියද්දී
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. ඔබතුමන්ලා බුද්ධිමත් ෙවන්න
ෙකෝ. අද වැරදි injection එකක්වත් ගත්තා ද කියලා දන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්]
ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් පාඩු ලැබීම පිළිගන්නට බැරි ෙදයක්
ෙන්. ලංකාෙව් වතු අයිති ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනි 22ක් තිෙබනවා.
ෙම්ෙකනුත් බහුතරයක් පාඩු ලබනවා. හැබැයි ෙකොම්පැනි 12ක්
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[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා]

විතර ලාබ ලබනවා For example, Hapugastenne Plantations is
making profits. That is completely something to do with
management. Their management is on a different level. ඒක
ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිව - [බාධා කිරීමක්] අපි ඒක ෙත්රුම්
ගන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එක ආයතනයකට ලාභ
ලබන්නට පුළුවන් නම්, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කරන ආයතන
ඔක්ෙකොම පාඩු ලබනවා නම් management එෙක් පශනයක්
තිෙබනවා. මා එදා කිව්ෙව් ඒකයි. SriLankan Airlines 2004 දී
බිලියන 7 ක් ලාභ ලබන ෙකොට අද එය බිලියන 26ක් පාඩු
ලබනවා.
ෙමොකක් ද ෙහේතුව? Management එක. මා
ඔබතුමන්ලාට මීට කලිනුත් කිව්වා. චීනයත් එක්ක ෙම් ආණඩුව
ඔපමණ සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. චිනෙයන් ඇවිත් නැව් එන්ෙන්
නැති වරායන් හදනවා. චීනෙයන් ඇවිත් planes එන්ෙන් නැති
ගුවන් ෙතොටුපළවල් හදනවා. අෙන්! ඒ සල්ලි ටික අරෙගන ෙම්
ෙත් පැක්ෙට්රි ටික අලුෙතන් හදා ගන්න බැරි වුණා ද? ඒවා
ෙපොඩ්ඩක් improve කරන්න; "Ceylon Tea"
කියන එක
ෙලෝකයටම ගිහින් ෙදන්න. ඒ වාෙග් වැඩක් කරන්න. අෙප්
තිෙයන ෙදයක් ආරක්ෂා කරන්න තිබුෙණ් නැද්ද? නැති ෙදයක්
ෙසොයා ෙගන යනවාට වඩා ඒක ෙහොඳ නැද්ද? බලන්ෙන් ඉක්මන්
ලාභ ගන්නයි. බලන්ෙන් කැසිෙනෝ ෙග්න්න. එෙහමත් නැත්නම්
බලන්ෙන් කුඩු ෙග්න්න. එෙහම ආර්ථිකයකිනුයි ෙම් රට හදන්න
යන්ෙන්. ෙබොෙහොම පහසුෙවන් චීනෙයන් investors ලා ටිකක්
ෙගනැල්ලා ෙම් ෙත් කර්මාන්ත ටික, ෙම් factories ටික develop
කරන්න ඊට වඩා ඉඩක් තිබුෙණ් නැද්ද?
මා ෙම් කාරණය පසු ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ඔබතුමාට කිව්වා. තව
ෙවන තුරු -ෙම් අවුරුද්ෙද්වත්- investorsලා ෙගනැල්ලා ෙම් ෙත්
ටික ෙලෝකයටම supply කරන්න පුළුවන් විධියට ෙහොඳ network
එකක් හදා ගැනීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා පැහැදිලි අදහසක්
ඉදිරිපත් කරනවා මා තවම දැක්ෙක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී ම මා ෙම්
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ
විශාල වශෙයන් දියුණුවක් ලබා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන සතුටු
ෙවනවා. ෙම් ෙත් ව ාපෘති නිසා අෙප් පෙද්ශවල කුඩා ෙත් වතු
හිමිෙයෝ විශාල වශෙයන් ෙහොඳ ආර්ථිකයකට, ෙහොඳ සමාජයීය
තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා. අමතක කරන්න එපා, ෙම් කුඩා
ෙත් වතු ෙගනාෙව් ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි. කවුද ෙගනාෙව්
කියලාත් ඔබතුමන්ලා ෙහොඳටම දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, දැන් ෙවන ෙකොට
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙත් පමාණෙයන් සියයට 70ක්
supply කරන්ෙන් tea smallholders ලායි. මා හිතන හැටියට
ෙපොඩි tea smallholders ලා බහුතරයකෙග් ෙත් තමයි market
එකට එන්ෙන්. මට හම්බු වුණු දත්ත හරිද නැද්ද කියා මා දන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් මා වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න.
උඩරටටත් වඩා පහත රට තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ- tea
smallholders ලා- වැඩිෙයන්ම ඉන්ෙන්. එතුමන්ලාටත්
ඔබතුමන්ලා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන්ෙන් ෙවන ෙපොෙහොරක්. රුපියල් 350
ෙපොෙහොර ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට
එන්ෙන් වැඩි ගණන් ෙපොෙහොර.
ඔබතුමා කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්
ආරක්ෂා කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප්
පැතිවල දැවැන්ත පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
factory 74ක් තිෙබනවා. ෙම් factory 74න් වැඩ කරන්ෙන් 48යි.
කර්මාන්තශාලා රාශියක් වහලා. ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාට
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ ෙම් ආයතනවලට කථා කරලා ෙම් factory
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ටික වැඩ කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න. රැකියා ෙකොපමණ නැති
ෙවලා තිෙබනවා ද? අර මා කලින් කිව්වා වාෙග් වතුකරෙය් යැයි
කියා ගන්නා මහ ෙලොකු නායකෙයෝ ඉන්නවා. ෙමොන මඟුලක් ද
කරලා තිෙබන්ෙන් වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්? වතුකරෙය්
ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසි ෙදයක් කරලා තිෙබනවා ද? අද
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ආණ්ඩුෙවන් හම්බ ෙවන සල්ලි ටික
අරෙගන ගිහිල්ලා ෙමොකක් හරි කරලා එතුමන්ලාෙග් කුකුළා
සලකුණ දාලා ෙකොඩියක් දමනවා. පිට්ටනියක් කැපුවාම
ආණ්ඩුෙව් නිල් පාට ෙකොඩිය දමන්ෙන් නැහැ. කුකුළා සලකුණ
දාලා ෙකොඩියක් දමනවා. ෙපොඩි පාරක් හදපුවාමත් කුකුළාව
ෙපන්වනවා. කුකුළා ෙපන්වනවා මිසක් කිසිම ෙවලාවක ෙම් රෙට්
අහිංසක, අසරණ, දුප්පත් ලක්ෂ පහෙළොවක් පමණ වන වතු
කම්කරුවන්ට කිසිම ෙදයක් කරපු නැති නායකෙයෝ තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා දැන් මුඛවාඩම් දමාෙගන ඉන්ෙන්.
හරිම කනගාටුයි. වතුකරෙය් නායකෙයෝ රුපියල් 150ක්
ගන්නවා, ඒ ෙසේවකයාට හම්බ ෙවන ෙසොච්චම් පඩිෙයන්. ඒවා
union එකට දමා ගන්නවා. කිසිම කමෙව්දයක් නැහැ. වතුකරෙය්
නායකෙයෝයි කියා ගන්නා පුද්ගලයින්ෙගන් එක මනුෂ යකු ෙහෝ
ඒ ෙසේවකයින් ගැන කථා කළා ද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්? ෙකෝ,
දිගම්බරම් මන්තීතුමා? දිගම්බරම් මන්තීතුමාට තිබුණාෙන්
වතුකරෙය් කම්කරුවා ෙවනුෙවන් වචනයක් කථා කරන්න.
ෙමොනවාද ෙම් අමාත ාංශවලින් කරන්ෙන් කියලා කියන්න
තිබුණා ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ දරුවන්ෙග් අධ ාපනය
පැත්ත ගන්න. 05 වසර දක්වා විතරයි තිෙබන්ෙන්. සමහර වතුවල
පාසල් නැහැ. පාසලට එන්න town එකට එන්න ඕනෑ. අෙප්
පැත්ෙත් එෙහමයි. ඒ දරුවන්ෙග් අධ ාපනය කඩා වැෙටනවා.
වතුවල රස්සාව, වැඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද
ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් අයිතිකාරයන් එක්ක, හාම්පුතුන් එක්ක
කථා කරලා තිෙබන්ෙන්?
දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ෙත්
දළු කැඩුවාට පස්ෙසේ ෙත් දළුවල quality එක බලලා තමයි
ගන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. We need better quality. හැබැයි
ෙම්වා ෙගෙනන ෙකොට ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා, factory
එකක් ළඟ නැත්නම්. Factory එකක් ළඟ නැත්නම් දුර factory
එකකට ෙම් ෙත් දළු ටික ෙගන යන්න ෙවනවා. එතෙකොට
transport එෙක්දී ෙම් දළු නාස්ති ෙවනවා. හරි කමෙව්දයක්
නැහැ. Stack කරලා ෙත් දළු ෙගන යන කමෙව්දයක් නැහැ. ෙත්
දළු ටික ඔක්ෙකෝම ෙගෝනිවලට දමනවා. ඒවා උඩ නඟිනවා,
පාගනවා. පෑගුණාට පස්ෙසේ ෙත් දල්ල සවුත්තු ෙවනවා. Factory
එකට ෙගන ගියාට පස්ෙසේ භාගයක් return ෙවනවා. අර
මිනිහාෙග් ආදායම නැති ෙවනවා. ෙම්කට කමෙව්දයක් නැහැ.
එෙහම නම් ෙම් අමාත ාංශ ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම් අමාත ාංශ
ෙම්වාට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා තිෙබනවා ද? ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ? ඔබතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා
වුණාට ඔබතුමාට වැඩි හරියක් තිෙබන්ෙන් ජාත න්තර මානව
හිමිකම් පශ්න ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නයි. ඔබතුමා ෙදෙලොවක්
අතර රත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ පැත්ෙතන් වතු බලන්න ඕනෑ. ෙම්
පැත්ෙතන් ෙම්ෙගොල්ලන්ව ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ෙදකම අමාරුයි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා හිතනවා ෙම් pricesවලත්
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. ෙත් auctionවලට ෙම්වා
යනවා. එතෙකොට auctionකාරයාට ඕනෑ price එක තමයි
ෙගවන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් මූණට කැමැතියි නම් එයාට පුළුවන්,
ඔබතුමාෙග් price එක ෙමච්චරයි, අෙනක් මිනිස්සුන්ෙග් price
එක ෙමච්චරයි කියලා decide කරන්න. එතැනත් කිසිම
කමෙව්දයක් නැහැ. ෙම් වන ෙකොට ෙම් auctionsවල ඇති ෙවලා
තිෙබන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මා අහනවා
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ෙවනවා ද කියලා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් කියන්න, Net Sales
Average - NSA - එක කීයද, Cost of Production එක කීයද
කියලා. අපි දන්නා විධියට නම් Cost of Production එෙක්
average එක රුපියල් 400ක්වත් ෙවනවා. Net Sales Average
එක ෙවන්ෙන් රුපියල් 300ක් විතර. සියයක් විතර පාඩුයි. ෙම්කට
තවමත් අපට දැෙනන වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර
නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ජාත න්තරයට ගිහිල්ලා ෙලොකු කථා කියනවා.
Action විතරයි වැඩ නැහැ. Action තිෙබනවා, ඒවාෙය් කිසිම
පතිඵලයක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් කථා තිෙබනවා, ඒෙකන් කිසිම
පතිඵලයක් අන්තිමට අපට ලැබිලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා හිතනවා ෙම් වතුකරෙය්
ඉන්න අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් මීට වඩා යමක් ෙම්
අමාත ාංශවලින් කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙම් දුප්පත්, අසරණ
මිනිසුන්ෙග් එදිෙනදා ආහාරය වන්ෙන් ෙරොටිය. ඔබතුමන්ලා ඒ
පිටි ටිකටත් ගැහුවා ෙන්. අෙප් ඇමතිවරු කියනවා, පිටි කෑම
කන්න එපා; බත් කන්න කියලා. වතුකරෙය් මිනිස්සුන්ට බත් කකා
ඉන්න බැහැ. කූඩැල්ලන් එල්ලි එල්ලී උෙද් 7.00ට වත්තට යන්න
ඕනෑ. ඉතින් ෙරොටියක් පුච්චා ෙගන සම්ෙබෝලයක් එක්ක කන
එෙකන් තමයි ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය ගැට ගැෙහන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකටත් ගැහුවා. අඩුම ගාෙන් ඔබතුමා වැවිලි
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට කියන්න තිබුණාෙන්, වතු
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න මිනිස්සුන්ෙග් පිටි ටිෙක් මිල අඩු කරනවා
කියලා. ඒ වාෙග් ෙපොඩ්ඩක් innovative ෙදයක් කරන්න පුළුවන්.
ඔබතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි
හැඟීමකින් කටයුතු කරනවා අපි දකින්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා human
rights සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා අපට ෙපෙනනවා, එෙහන්
ෙමෙහන්. හැබැයි දැන් නම් ඔබතුමා ෙදෙක්ම නැහැ වාෙගයි.
එෙහත් නැහැ, ෙමෙහත් නැහැ. ෙකොෙහත් නැහැ. එපා ෙවලා
ඉන්ෙන්. ෙම් පැත්ෙත් සිටියා නම් මීට වඩා ෙහොඳ ෙදයක්
කරන්නත් තිබුණා. අපරාෙද්! ලස්සන සුද, ඔක්ෙකොම නිකම් ෙම්
කාලෙය්දී නාස්ති ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් තමයි පර්චස් පහක ඉඩම් කෑල්ලක් වතුකරෙය් ඉන්න ෙම්
අහිංසක ජනතාවට දීලා ඔවුන්ට අවශ නිවසක් හදලා ෙදන
වැඩසටහනකට ආෙව්. අපි ආවා, ඒ මිනිසුන්ව ලයින් කාමරවලින්
පිටත් කරන්න; ඒ අහිංසක ජනතාවට තමන්ෙග් අයිතිය ෙදන්න.
අපි දන්නවා, ලයින් කාමර ඇතුෙළත් කිකිළියන් ෙදන්ෙනක් තුන්
ෙදෙනක් තියා ෙගන බිත්තරයක් විකුණලා තමයි ඒ මිනිසුන් ජීවත්
වන්ෙන් කියන එක. දැන් ඔබතුමන්ලා තට්ටු නිවාස ගහලා ෙදන්න
යනවා. වතුකරෙය්ත් තට්ටු නිවාස ගහන්න යනවා. පාෙයෝගික
නැති ෙදයක්. ඉඩම් තිෙබනවා නම් පර්චස් පහ ගාෙන් ඇයි
ඔබතුමන්ලාට ෙම් වතුකරෙය් අහිංසක ජනතාවට ෙදන්න බැරි? ඒ
අය ඡන්දයට විතර ද ඕනෑ? ඔබතුමන්ලා ඡන්දයට වතු ක්ෙෂේතෙය්
නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක්ව තියා ෙගන ඉන්නවා ෙන්. ඒ ෙදන්නාට
කියලා ඡන්ද කාලයට වතුකරයට ෙමොනවා ෙහෝ ෙපොඩි ෙදයක්
දීලා, සංගීතයක් ගහලා, ෙලොකු show එකක් දාලා, කන්න
ෙබොන්න දීලා, දන් සැලක් දීලා ඒ ඡන්ද ටික ගන්නවා. එදායින්
පස්ෙසේ ඒ මිනිසුන්ට කිසිම ෙදයක් කරලා ෙදන්ෙන් නැහැ ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.
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වඩා ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. ලංකාෙව් ෙත් මීට වඩා
උසස් තැනකට market කරන්න පුළුවන්. ඒකට ෙහොඳ ඔළු ටිකක්
විතරයි අවශ . ඔබතුමාට ෙහොඳ ඔළුවක් තිෙබනවා. ඔබතුමා
කලකිරීෙමන් ඉන්නවා කියලා ෙපෙනනවා. ඒකයි අපට තිෙබන
දුක.
ඇමතිතුමාෙග් කලකිරීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමා,
ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ මිනිස්සු. දැන් ඒ
පැත්තට ගිහින් නිහඬ ෙවලා. ෙම් පැත්ෙත් සිටියා නම් මීට වඩා
ෙහොඳ යමක් කරන්න තිබුණා. ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙම් අය වැඩ
ගන්ෙන් නැහැ; තටු කපලා. ඔය ඇමතිවරු ෙදන්නා, UNP එෙක්
හිටපු ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරු. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ෙම්
ආණ්ඩුව තුළ ඔබතුමන්ලා ෙකොන්දක් ෙකළින් තියා ෙගන ඉන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. අමාත ාංශ තුනකට අය වැෙයන් සියයට
52ක් ෙවන් කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා 105 ෙදනාටම ෙවන්
කරන්ෙන් සියයට 48යි. ලජ්ජා නැද්ද? ඔබතුමන්ලාට ඒවා කථා
කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ෙමෙහේ කථා කරන්න
අයිතියක් නැහැයි කියලා එහාට ගියා. එහාට ගියාට පස්ෙසේ ඊටත්
වඩා හපන්.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියා
සිටිනවා මම ෛවරයකින්, ෙකෝධයකින් යමක් කිව්ෙව් නැති බව.
අපි ඔබතුමන්ලාට තවම ආදෙරයි. අපි ඔබතුමන්ලා ගැන
බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒ පැත්තට
ගියත්, අපි ඔබතුමන්ලා දිහා බලා ෙගන ඉන්නවා, අෙප්
නායකෙයෝ වශෙයන්. ඔබතුමන්ලා කරන ෙද්, යන එන තැන්
ෙබොෙහොම විමසිල්ෙලන් බලනවා. ඔබතුමන්ලා යමක් කරලා අපට
ෙපන්වයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තවම තිෙබනවා. Constructive
criticism විතරයි, වැරදි ෙදයක් කියවුණා නම් සමා ෙවන්න.
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ලබන වසෙර්දී ෙම්
වතුකරය, ෙම් Plantation Sector එක මීට වඩා උසස් තලයකට
ෙගන එන්න කියලා. ඒ සඳහා ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියා
පාර්ථනය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[5.54 p.m.]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Then, the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. You have five
minutes.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මම ගිය වරත් කිව්වා, ෙම් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය
කියන්ෙන් ෙජ් .ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් ෙහොබවපු
අමාත ාංශයක්; ඉතාමත්ම වටිනා අමාත ාංශයක්. ෙසල්ලම්
අමාත ාංශයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි අපි ගරු අමාත තුමාට තිෙබන
ෙගෞරවය දිෙනන් දින ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ අඩු ෙවනවා ෙදෝ කියන
සැකයකුත් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වැවිලි ක්ෙෂේතයට යමක්
වුෙණ් නැති නිසා. අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් මීට

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Deputy Chairman, I wish to strike a note of
warning regarding certain wrong procedures observed in
the House, which always slip our immediate attention,
but which could cause disastrous consequences in the
end.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

Sir, we have the Standing Orders, numbering 142. Are
we observing them wholly or are they being breached
mostly? Sir, there is Standing Order No. 71:
"Responsibility for Rules of Order". Sometimes, Hon.
Members come here and berate the Executive and others,
as they want. There is also Standing Order No. 73 - I
referred to that yesterday when the Hon. Ranjan
Ramanayake was speaking - which states, I quote:
“....... irrelevance or tedious repetition either of his own arguments
or of the arguments used by other members in debate may direct the
member to discontinue his speech.”

Yesterday, we saw in this House a situation quite
contrary to adhering to the Standing Orders. Every
Member, either in the Opposition or in the Government,
must be concerned about it. Some Members come with a
piece of paper and berate the Hon. Prime Minister,
referring to his conduct. He is the Prime Minister of this
country. He is an honourable man, even the Maha Sangha
has accepted that. From where do they bring these
papers? This type of things have got to be checked and
stopped immediately. I think even the Hon. John
Amaratunga did that, joined by the Hon. M. Joseph
Michael Perera. Both "John" and "Joseph" - “J” and “J” did that. Now, where are we leading to, Sir? Parliaments
record these. We are a Commonwealth nation and a
Commonwealth Parliament and these procedures should
be observed strictly and wholly. Otherwise, procedures
are not necessary and we could do whatever we want.
Then, Sir, today, the Hon. Mangala Samaraweera said
in this House, "Because of this, the Prime Minister has to
resign and because of Dhammika Premalal Raigama, the
President must resign". The Hon. Mangala Samaraweera
says that Mr. Raigama is an adviser to the President. Utter
falsehood! We pointed that out when he was speaking.
There is no man by the name Dhammika Raigama in the
Presidential Secretariat. Sir, I am saying authoritatively
that I have been made to understand by Mr. Kumarasiri
Hettige, who is the Coordinating Secretary to His
Excellency the President in Parliament, that the names of
300 persons, who, from all corners, have been making use
of the name of the President, have been handed over to
the police. They might be making use of your name, Sir,
and the names of other Ministers, which is all wrong.
There are 300 such cases and the police is investigating
thoroughly into those. Very soon, all those names will be
published in the newspapers and the culprits, the people
behind this, will be known to the whole country.
For whom was the Hon. Mangala Samaraweera
speaking? He was speaking for the British
Parliamentarians. Quite surprised, I asked him, "Are you a
Member of the British Parliament or of this Parliament?"
Or he might be an agent who gets paid from certain
sections of the British Parliament in order to sling mud at
the Hon. Members of this House and even at the
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Executive. These have got to be dealt with through the
Standing Orders, Sir. If we do not do that, what is the use
of quoting “Erskine May", the authority on Parliamentary
Procedures and Practices? Otherwise, all those go in vain.
Also, it is true that we can criticize the wrongdoings.
After all, the Hon. M. Joseph Michael Perera is also a
former Speaker who would adhere to these procedures
that I pointed out.
Sir, now there is a calculated conspiracy to destabilize
this Government. That charge, I make, and maybe the
Hon. Mangala Samaraweera is also a party to that. This
has got to be checked in time. There is a concerted effort,
an international conspiracy. All the 20 or so previous
elections, the UNP could not win. Then, with regard to
the war, they said, “You cannot win the war. ෙබොරු
කරන්න එපා. අලිමංකඩ යනවා කියා පාමංකඩ ගියා; කිලිෙනොච්චි
යනවා කියා මැදවච්චි ගියා.”

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Give me a moment, Sir.
So, if we do not check this in time, I think we will be
failing in our duty as Members of Parliament, who have
to abide by the dictates of Parliament and its procedures.
Sir, I will say one last thing. Today’s "Thinakkural"
newspaper - I raised this as a matter of Privilege also states, I quote:
"மா கைளக் ெகால் ம் விவகாரம் - குர்ஆன் ெதாடர்பாக
ேமர்வின் சில்வா க த் !
ஹுைனஸ் பா க் ஒ ங்குப்பிரச்சிைன எ ப்பினார்"
தைலயங்கம்
இப்ப
எ தப்பட்
க்கின்ற .
இ தியில்
பின்வ மா
எ தப்பட்
க்கின்ற . இங்ேகதான் விடயம்
இ க்கின்ற :

"அ வைர ெமளனமாக இ ந்த அஸ்வர் எம்.பி. ேமா்வின்
சில்வா க்கு அ த்ததாக ஐ.ேத.க. எம்.பி. நிேராஷன் ெபேரரா
உைரயாற்ற ஆரம்பித்த டன் வழக்கம் ேபாலேவ இைட
கைள
ஏற்ப த்திய டன் ஒ ங்குப் பிரச்சிைன ம் எ ப்பினார்."

Sir, this gives a wrong connotation to the public. That
is about the conduct of mine. Even you, yourself, Sir,
have complained several times to me about this
newspaper. I have been speaking, Sir, in this House on
almost every subject, but nothing has been reported in
this newspaper. But, they go on to pinpoint things like
this.
இப்ப யானைவகைள யார் ெசய்கின்றார்கள்? அதாவ ,
என் ைடய நடத்ைதக்கு பாரா மன்றத்திேல அவர்கள்
தவறான அர்த்தத்ைதக் கற்பிப்ப
Standing Orders க்கு
ரணான . சைப நி பர்களான பா. கி பாகரன், ட்ேடா
குகன் ஆகிய இ வாில் யார் இைத எ தினார்கேளா
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ெதாியா . இைதப்பற்றி நான் என் அன் க்குாிய நண்ப ம்,
நல்ல பண்பாள மான குறித்த பத்திாிைகயின் ஆசிாியர்
தனபாலசிங்கத் க்கும் ஹர க்கும் ெசால் யி க்கிேறன்.
They are doing this as a habit, Sir. அந்த management இன்
கவனத்திற்கும் ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன். ேபா ம் ேபா ம்
என்ைன மாத்திரந்தானா பி த் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்?
எத்தைனேயா
ஸ் ம் எம்.பி.மார்கள் இ க்கின்றார்கள்!
என்ைனப் பற்றி யாராவ
நல்ல விடங்கைள எ
கிறார்களா? ேநற்
கல் ைன மக்க க்காகேவண்
நான்
குரல் ெகா த்ேதன். அைதப்பற்றி இவர்கள் எ தினார்களா
என்
ேகட்க
வி ம் கின்ேறன்.
ஆகேவ,
வள ம்
ஊடகவியலாளர்கள் நன்றாக எ த ேவண் ம். உங்க க்கு
நல்ல எதிர்காலம் இ க்கின்ற . அைத நீங்கள் நாசமாக்
காதீர்கள்! என் நான் அவர்க க்குக் கூற வி ம் கின்ேறன்.
என் ைடய ஈமாைனப் பற்றி ம், நான் ஒ நல்ல
ஸ் ம்
என்ப பற்றி ம் எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.

[අ.භා. 6.01]

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත තුමා)

දවසක ඒ අයෙග් මුදල අවසානෙය් ෙගවන්න පශ්නයක් ඇති
ෙවලා නැහැ. ඒක හරියාකාරව ෙගවලා තිෙබනවා. යම් යම්
කඩදාසිවල පමාවකින් ඒක පමා වුණා මිසක් අරමුදෙල් මුදල්
නැතැයි කියා -ෙජොශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් කම්කරු
ඇමතිවරයා හැටියට හිටියා. අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා
කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට හිටියා. මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා
කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට හිටියා.- ෙම් අරමුදල ඇති වුණු
දවෙසේ ඉඳලා කවදාවත් එෙහම පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! Mr. Deputy Speaker will now take the
Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
தைலைம வகித்தார்கள்.

සභාපතිතුමා

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

(The Chairman)

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත නිර්මාණය කෙළේ
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. අර්ථ සාධක
අරමුදල් පාලනය කරන්න ඕනෑ මහ බැංකුවයි කියන එක ෙම්
පනෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශය ඒවා එකතු
කරලා මහ බැංකුෙව් තැන්පත් කරනවා. මහ බැංකුව තමයි ඒ
කටයුතු කරන්ෙන්. අද ෙම් අරමුදල ආසියාෙව් තිෙබන ෙලොකුම
අරමුදල බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනෙත් යම් යම්
විධිවිධාන තිෙබනවා, යම්කිසි සියයට පමාණයක් ආෙයෝජනය
කරන්න. මහ බැංකුෙව් Monetary Board එක තමයි ඒ
ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ ආෙයෝජනවලින් 2012 දී ෙම් අරමුදලට
මිලියන 3016ක් ලාභ ලැබිලා තිෙබනවා. 2011 දී ෙම් අරමුදලට
මිලියන 2711ක් ලාභ ලැබිලා තිෙයනවා.
එතුමා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන කථා කළා. ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අවපාත වාෙග්ම මිල වැඩි වීම් තිෙබනවා. අද
මිල ගණන්වලට තමයි එතුමා පාඩුව ෙපන්වූෙව්. නමුත් පාඩුවක්
වන්ෙන් නැහැ. එය වික්ෙකොත් විතරයි එෙහම වන්ෙන්. ඒවා
ආෙයෝජන. ඒ ආෙයෝජනවලින් තමයි ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන්.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩු පමණක් ෙනොෙවයි, එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම
ඒක කළා. ඒ හැම අවස්ථාවලදීම අවපාත ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම
ආපහු ලාභ ලැබුණා. මට මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
කාලෙය් සිෙමන්ති සංස්ථාවට ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කර තිබුණ
බව. නමුත් අවසානෙය්දී ඒෙකන් පාඩුවක් වුෙණ් නැහැ. ෙම්
පිළිබඳව ෙවනම ආයතනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම්ක ජනතාවෙග් ෙසේවක පන්තිෙය් අරමුදල්. ඒ කටයුත්ත
පිළිබඳව එතුමා ෙමොන විධියට කිව්වත් අරමුදලට කිසිම පාඩුවක්
ෙමෙතක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. අරමුදෙල් සාමාජිකයන්ට කිසිම

பிரதித் தவிசாளர்
பிரதிச் சபாநாயகர்

அவர்கள்
அவர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள்
அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Select
Committee එෙක්දී අපි මන්තීවරුත් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ෙම්
විවාදයට සහභාගි වූ ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කරුණු
කිහිපයක් මතු කළා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න
මට අවශ යි.
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(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අෙප් අළුවිහාෙර් මන්තීතුමා කිව්වා, දැව කැපීෙම්දී
replantation එකක් කරන්ෙන් නැහැ කියා. මමත් ඒ committee
එෙක් හිටියා. අෙප් ඇමතිතුමා සිටිනවා. අප තුන් ෙදනාම ඒ
committee එෙක් හිටියා. ඒක scheme එකක් එක්ක යන්ෙන්. ඒ
දැව වවලා තිෙබන්ෙන් ජාත න්තර අරමුදල් අරෙගන. ඒවා වවලා
තිෙබන්ෙන් දැව හැටියට කපන්නයි. ඒ කියන්ෙන් වාණිජ
පදනමට. දැන් ඒ දැවවල කාලය හරි, කැපුෙව් නැත්නම් දිරනවා.
හැබැයි, ඒක replantation scheme එකකුත් එක්කයි කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. එතුමාට ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශය කටයුතු
කරන්ෙන් වෘත්තීය සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්නයි; අෙප් ශම බල
කාය ශක්තිමත් ශම බල කායක් කරන්නයි. ඒකට අවශ කටයුතු
තමයි අෙප් අමාත ාංශය කරන්ෙන්. වෘත්තීය ආරවුල් නිරාකරණය
කරන්න, වෘත්තීය පශ්න නිරාකරණය කරන්න, ඒ වාෙග්ම
ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව, සුබසාධනය වාෙග් කටයුතු තමයි අපි
කරන්ෙන්. පසු ගිය කාලය ෙදස ආපසු හැරී බැලුවාම අපට
ෙපෙනනවා, එදා තිබුණු වැඩ වර්ජන සංඛ ාව අද නැති බව. එදා
තිබුණු ආරවුල් අද නැති බව. ඒවාෙය් යම් කිසි පමාණයක අඩුවක්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක් තවම තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
එදා ෙපෞද්ගලික අංශය සඳහාත් කියාත්මක වුණා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කම්කරු ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළ
කාලෙය් ඒ සියලුම අරමුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයට හැෙරව්වා. අද ඒ
මුදල ටිලියනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පවතින
විවෘත ආර්ථික කමයත් එක්ක, රෙට් වැඩ කරන අලුත් පන්තියත්
එක්ක කටයුතු කිරීෙම්දී පවතින නීති-රීති සංෙශෝධනය කළ
යුගයකට අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අෙප් ජාතික
උපෙද්ශක සභාෙව්දී කථා කරනවා. ජාතික උපෙද්ශක සභාවට
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

වෘත්තීය සමිති ඉන්නවා, හාම්පුතුන්ෙග් සංගම් ඉන්නවා. අද
ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි ෙකොෙහොමද ෙම් නීති-රීති සංෙශෝධනය
කරන්ෙන් කියලා අපි දැන් කල්පනා කරනවා. ඒකට ෙහේතු
ගණනාවක් තිෙබනවා. සමහර සමාගම් කියා කරන ආකාරය,
සමහර වෘත්තීය සමිති කියා කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම අපට
ෙපෙනන අඩු පාඩු තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයත් එක්කයි. ඒ නිෂ්පාදනය
ශක්තිමත් ෙවන්න නම් කර්මාන්තශාලා වාෙග්ම ශම බල කායත්
ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් අමාත ාංශෙය් අරමුණ තමයි ෙම්
ෙදකම සම සමව ෙගනිහිල්ලා රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන එක. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ තමයි
අද අපි ඉන්ෙන්.
ඒ එක්කම අද අපට පශ්න කිහිපයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම දන්නවා. Manpower
සමාගම් කියලා අද ෙම් රෙට් අලුත් ෙදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
කිසි සැලැස්මක් නැතුව, manpower සමාගම්වලින් රජයත්
ෙසේවකයන් ගන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශයත් ගන්නවා; outsource
කරනවා. නමුත් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. යම් කිසි
කර්මාන්තශාලාවක් කියාත්මක කර ෙගන යන ෙකොට, ඒ
කර්මාන්තශාලාෙව් production line එකකට තුන් හතර ෙදෙනක්
පැමිණිෙය් නැත්නම් එදාට manpower සමාගෙමන් ෙසේවකයන්
ඇතුළු ෙවනවා. නමුත් ඒ මුළු production line එක හැම දාම
manpower සමාගම් එක්ක කියාත්මක කරෙගන යන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අද සමහර කර්මාන්තශාලා ඒ
තත්ත්වයට පත් වීෙගන එනවා. ඒ නිසා ෙම් manpower සමාගම්
ලියා පදිංචි කරලා අපි ෙසොයා බලනවා, කවුද ඒවා කරන්ෙන්,
ඒවාෙය් ෙසේවය කරන අයට අර්ථ සාධක අරමුදල් ලැෙබනවා ද,
ETF එක ලැෙබනවා ද, ඒ අයෙග් ෙසේවා කාලයට gratuity එක
ලැෙබනවා ද කියලා. දැන් ආරක්ෂක ෙසේවා සපයන සමාගම්වලින්
ෙසේවා ලබා ගන්න ෙකොට, ඒ ආරක්ෂක සමාගෙම් පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙසේවය කරපු අයට EPF ෙගවලා නිරවුල් කරලා තිෙබන
සමාගමක්ද කියලා අෙප් අමාත ාංශෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ගන්න
ඕනෑ. එතෙකොට ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් ඒ සමාගමට කටයුතු කරෙගන
යන්න පුළුවන්. නමුත් manpower සමාගම්වලට එෙහම නීතියක්
නැහැ. ඒ සමාගම් අද ෙපේමදාස කියන නමකින් කටයුතු කරනවා,
ඊළඟ දවෙසේ සමරසිංහ කියන නමකින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා
ඒ පිළිබඳව යම් කිසි නීති-රීති මාලාවක් ඇති කරන්න අපි කල්පනා
කළා. ඊෙය් ෙපෙර්දාත් එෙහම පශ්නයක් ආවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය සමිතිත්, ෙසේවක
පක්ෂත් ෙදෙගොල්ලන්ම අෙප් රෙට් කම්කරු නීති පිළිගන්න ඕනෑ.
ඊෙය් ෙපෙර්දා "ඇන්සල් ලංකා" කියන සමාගම වෘත්තීය සමිති
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම එක වරම sack කළා. අපි ඒ සමාගෙම්
අය කැඳවලා කිව්වා, ඒක කරන්න එපා, ඒ අය ෙසේවෙය් පිහිටුවලා
විනය පරීක්ෂණයක්වත් තියලා අස් කරන්න කියලා. නමුත් ඒ
සමාගෙම් දරදඬු නිලධාරින් ඒක කෙළේ නැහැ. දැන් අපි ඒ පිළිබඳව
නඩු මඟට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, අපි arbitrator ෙකෙනක් ෙයොදවලා
තිෙබනවා.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

සාකච්ඡා කරලා එකඟ වුණ කරුණු කීපයක් තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මම තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක කිව්වා, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු
ෙදනාම අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාවට කැඳවනවා කියලා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි එකඟ වුණා, Employees' Trust Fund එක පිළිබඳව,
EPF
එක
පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
අමාත ාංශෙය්
නිලධාරිෙයක් පත් කරන්නත්, වෘත්තීය සමිති නිලධාරිෙයක් පත්
කරන්නත්. ගිය වරත් ඒකට එකඟ වුණා. නමුත් ඒක ෙකරුෙණ්
නැහැ.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි ඒක කරන්නම්. ඒක පශ්නයක් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක ෙකරුෙණ් නැහැ ෙන්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මට ෙත්රුෙණ් නැහැ. නිලධාරිෙයක් පත් කරන්න කිව්ෙව්
ෙමොකක් සඳහාද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Monetary Board එකට, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශෙයන්
ෙකෙනක්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

හරි, හරි. ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මට මිනිත්තුවක්
ෙදන්න. ඔබතුමා කියන කාරණාව මම පිළිගන්නවා. ඔබතුමා
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, Central Bank එෙකන් මුදල් ආෙයෝජනය
කරන ෙකොට, ඒ ආෙයෝජනය කරන්න ඉස්සර consent එක ගන්න
වෘත්තීය සමිතිවල සහ කම්කරු අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ෙගනුත්
යුත් ෙකොමිටියක් පත් කරන්න කියලා.

සභාපතිතුමා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Chairman)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමා, තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

Board එකට පත් කරන්න කියලා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

එවැනි සමාගම් පාලනය කරන්නත් නීතිය සංෙශෝධනය
ෙවන්න ඕනෑ තත්ත්වයකට අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැනත්
කල්පනා කර ෙගන යනවා.

ඔව්, Board එකට පත් කරන්න කියලා. ඒකට Committee
එකක් දාලා, ඒ Committeeෙය් consent එක ගන්න කිව්වා. නමුත්
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක පිළිෙගන තිබුෙණ් නැහැ.
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තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉල්ලීම අනුව අපි ෙම් වර්ෂෙය්දී කැබිනට්
පතිකාවක් දමන්නම්, ඒ වාෙග් ආෙයෝජනයක් කරන ෙකොට
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිෙයකුත්, ෙතෝරා ගත් වෘත්තීය සමිතියක
නිලධාරිෙයකුත් ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරන්න කියලා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. කාලය පිළිබඳව පශ්නයක්
තිෙබනවා. ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාත් කථා කරන්න
ඉන්නවා. පස්වරු හයහමාරට සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්නත්
තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

තව එක කාරණයක් පැහැදිලි කරලා මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නම්. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් සියයට 30ක් ෙගවන්න
අපි දැන් ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාව දැන්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
Order Paper එෙක් ඒ ෙයෝජනාව තිෙබනවා. විවාද කරලා අවසන්
වුණු ගමන් ඒ කටයුත්ත කරන්නම්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා.

[අ.භා. 6.13]

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(වැවිලි

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

ගරු සභාපතිතුමනි, විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්
ෙනොෙයකුත් මන්තීවරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය පිළිබඳව
පශ්න වාෙග්ම අදහස්, ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ
සියලුම ෙදනාට පළමුෙවන් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පළ කරන්න
කැමැතියි. අෙප් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්න නිසා එතුමාට පිළිතුරක් දීලා මම ඉස්ෙසල්ලාම කථාව පටන්
ගන්නම්.
ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තරුණ
මන්තීවරෙයක්.
ඔබතුමා
පළමුවැනි
වතාවට
තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දක්ෂ අන්දමින්
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඒ කාරණය පිළිගන්නවා. මම
දැකලා තිෙබනවා, ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ඔබතුමා විපක්ෂය
ෙවනුෙවන් කථා කරන බව. හැබැයි, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථා කරන ෙකොට, කථා කරන විෂයය පිළිබඳව මීට වඩා ෙහොඳ
අධ යනයක් කරලා කථා කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරන්න
කැමැතියි. වැවිලි කර්මාන්ත කිව්වාම, මෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
පවතින ආයතන පිළිබඳව පමණක් වන පශ්න සහ අදහස් මට
ඉදිරිපත් කරන්නට ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව හැම
එකක්ම මෙග් account එකට දමන්න එපා. ඔබතුමා කියපු JEDB,
SLSPC, ඇල්කඩුව, වෘත්තීය සමිති ෙම්වා සියල්ලක්ම තිෙබන්ෙන්
ෙවනත් අමාත ාංශ යටෙත්. නමුත් මම ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට
බාධා කෙළේ නැහැ. හැබැයි, මීට වඩා අමාත ාංශ පිළිබදව, ඒවාෙය
mandate එක පිළිබඳව අධ යනයක් කරලා කථා කෙළොත් ෙහොඳයි
කියන එක මම ඔබතුමාට උපෙදසක් හැටියට කියන්න කැමැතියි.
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙත් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව
ෙනොෙයකුත් අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාෙග් ඒ
විෙව්චන ඵලදායක විෙව්චන හැටියටත් ඔබතුමා සඳහන් කළා.
සමස්තයක් හැටියට ෙත් ක්ෙෂේතය ගත්තාම, ෙත් නිෂ්පාදනය
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට අපට ඇත්ත වශෙයන්ම
හුඟක් සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සංඛ ා
ෙල්ඛන - figures - අපට එන්ෙන් ෙදසැම්බර් 20 වැනිදා විතර වන
ෙකොට. ඒ නිසා තවම ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන අපට ලැබිලා නැහැ. ගිය
වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් අග වනෙකොට තිබුණු නිෂ්පාදන සංඛ ා
ෙල්ඛන හා සංසන්දනය කරලා බැලුවාම, ෙම් වන ෙකොට
කිෙලෝගෑම් මිලියන නවයක වැඩිවීමක් වාර්තා ෙවනවා. ඒක
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙලොකු ජයගහණයක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙබොෙහොම
අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණත්, ෙත් නිෂ්පාදනය
කිෙලෝගෑම් මිලියන නවයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක
ඇත්ත වශෙයන්ම සතුටට කාරණයක්. ඔබතුමාත් වැවිලි
පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ඒ පිළිබඳව
සතුටු ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කියන්න කැමැතියි.
අපනයනය පැත්ත ගත්තාම, ෙම් වන ෙකොට ෙත් කිෙලෝගෑම්
මිලියන 2.5ක වැඩිවීමක් වාර්තා ෙවනවා. ඒකත් ෙලොකු
ජයගහණයක්. ෙදසැම්බර් අග වන ෙකොට ෙත් කිෙලෝගෑම්
මිලියන 340ක විතර අපනයනයකට යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා
අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් යන විධියට. විෙද්ශ විනිමය
පැත්ෙතන් බැලුවාම, වාර්තාගත වන විෙද්ශ විනිමයක් ෙම්
අවුරුද්ද අවසාන වන ෙකොට අපට ලැෙබනවාය කියන කාරණය
මම ෙබොෙහොම වග කීෙමන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.
පසු ගිය වර්ෂෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.4ක් විතර
තමයි අපට හම්බ වුෙණ්. ෙම් වර්ෂය අවසානෙය්දී ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් බිලියන 1.5කට වැඩි පමාණයක් ලැෙබන ලකුණු දැන්
පහළ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මා ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි. රුපියල් පැත්ෙතන්
බැලුවාම, රුපියෙල් අගය අඩු වීමත් එක්ක ඇත්ත වශෙයන්ම ගිය
අවුරුද්දට වඩා අතිවිශාල මුදලක් ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන ෙකොට
ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් ලැෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, මිල පැත්ෙතන් බැලුවාම කුඩා ෙත් වතු
හිමියන් තමයි ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයට වැඩිපුර වග කියන්ෙන්.
එතුමා එය නිවැරැදිව ඉදිරිපත් කළා. ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
75කට ආසන්න පමාණයක් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් අෙත් තමයි
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන ෙකොට කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඓතිහාසික
මිලක් ලැෙබන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් අමාත ාංශෙයන්
කියාත්මක කර තිෙබනවාය කියන එක මා විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න කැමැතියි.
එතුමා NSA එක ගැනත් කිව්වා. අපි උදාහරණයක් හැටියට
දකුෙණ් විතරක් ගනිමු. සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම දකුෙණ්
NSA එක රුපියල් 500 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එකත් සතුටු වන්න පුළුවන් කාරණයක්. ෙම්වා සියල්ලක්ම
බැලුවාම, ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75ක දායකත්වයක්
සපයන කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් අතට විශාල ආදායමක් ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ෙත් නිෂ්පාදනෙය් වැඩි වීමත්
එක්ක මා හිතන හැටියට ඊටත් වඩා ෙහොඳ ආදායමක් කුඩා ෙත්
වතු හිමියන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන්ය කියන කාරණයත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත් දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය්
සභාපතිවරයා හැටියටත් එතුමා කාලයක් කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙත් පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම කුඩා ෙත් වතු හිමියන් පිළිබඳව
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එතුමාට ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබනවා. අෙප් ෙත්වලට ෙම් තරම් ෙහොඳ
මිලක් ජාත න්තරෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු පධාන කාරණය
හැටියට මා නම් දකින්ෙන් අපි අෙප් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය
ආරක්ෂා කිරීම කියලායි.
ෙවනත් මන්තීවරු කසළ ෙත් ගැන කථා කළා. සමහරු කිව්වා,
කසළ ෙත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම
කසළ ෙත් අඩු ෙවලා තිෙබන නිසාත්, ඒ වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක
කරන්න අප ෙගන ගිය සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළ නිසාත් තමයි
ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි ෙවලා ෙවන්ෙද්සිෙය් වාර්තාගත
වන මිලක් අද අපට හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා උදාහරණයක්
කියන්නම්. ෙම් අවුරුද්ද වන විට ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය වැටලීම්
41ක් කරලා තිෙබනවා. STF එක හරහා කසළ ෙත් ඇල්ලීම් 81ක්
ෙම් වන ෙකොට කරලා තිෙබනවාය කියන එකත් මා
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි. මා කියා තිෙබන්ෙන්
ෙම්වා කරන ෙකොට ඇමතිවරයා හැටියට මට කියන්නවත් එපාය
කියලායි. අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට ෙම්වා
කිව්වාම සමහර විට අපි කථා කරන ෙකොට අෙප් වෙට් ඉන්න අයට
ෙම්වා පිට ෙවනවා. එතෙකොට සමහර ෙවලාවට ඒ අයට ඒ ආරංචිය
යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම එෙහම වුණාට පස්ෙසේ මෙග්
සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා නම් සමහරු ඇවිල්ලා මට
කථාකරන්න පටන් ගනියි, ඒක නිදහස් කර ෙදන්න කියලා. මා
කියා තිෙබන්ෙන් වැෙඩ් හරියාකාරව කරන්න කියලායි. සමහර
විට මට රහසිගත ෙතොරතුරු එනවා. එවිට මා ෙත්
ෙකොමසාරිස්තුමාට කථා කරලා කියනවා, "ෙම් ෙද්වල් පිළිබඳ මට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලිපියක් එවා තිෙබනවා, ගිහිල්ලා බලන්න"යි
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙබොෙහොම ස්වාධීන වැඩ පිළිෙවළක් අද
කියාත්මක කරනවා.
ෙම් අවස්ථාව්දී රාජ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට මෙග් ස්තුතිය
පුද කරන්න ඕනෑ. එතුමා STF එකට නිවැරැදි උපෙදස් ලබා දීලා,
STF එක ෙමෙහයවා ෙබොෙහොම ස්වාධීනව ෙම් වැටලීම් කරපු නිසා
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු "Ceylon Tea" නමින් පිට රටවලට
යවන ෙත්වලට ඒ තත්ත්වය තබා ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙගොඩ
නඟන්න එතුමාත් අපට උදවු කරලා තිෙබනවාය කියන එක මා
කෘතෙව්දීව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මා දැන් ෙහොඳ පැත්ත ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට කිව්වා. ඒ
එක්කම අපට අභිෙයෝගත් තිෙබනවා. ලබන වර්ෂෙය් මා දකින
පධාන අභිෙයෝග ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, නිෂ්පාදන වියදම
මීට වඩා පාලනය කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම
ඵලදායීතාව වැඩි කරන්නත් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්
අභිෙයෝග ෙදක ජයගහණය කෙළොත් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත්,
මහා පරිමාණෙය් වතු පාලනය කරන ෙකොම්පැනිවලටත් මීටත්
වඩා ෙහොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්ය
කියන හැඟීම තමයි මට තිෙබන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන්
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු කරලා ෙම් වන විට "5000 series" කියන
අලුත් ක්ෙලෝනය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ද වන විට
ඒ අය තව දුරටත් adaptive trials කරලා එම නව ක්ෙලෝනය පිට
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වන විට අපට ලැබිලා
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, "5000 series" කියන ක්ෙලෝනෙයන්
ඵලදායිතාෙව් විශාල වැඩි වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට
කැමැතියි.
සමහර මන්තීවරුන් ෙසස් බද්ද පිළිබඳව අදහස් පකාශ කළා.
අද සමහර මන්තීවරුන් පිළිගත්තා, -ගරු හරින් පනාන්දු
මන්තීතුමාත් පිළිගත්තා- අෙප් අමාත ාංශයට පසු ගිය වර්ෂයට

2862

වඩා සියයට 35ක පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබන බව. එය මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට
මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. සියයට 35ක් කියන්ෙන්
ෙලොකු වැඩි වීමක්. දැන් අපට තිෙබන අභිෙයෝගය ෙමයයි. අපට
වැඩිපුර දුන්න මුදල් වියදම් කරන්න අවශ යි. සමහර ඇමතිවරුන්
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කියනවා අපට පතිපාදන ලැබුෙණ්
අඩුෙවන් කියලා. නමුත් ඒ අයෙග් කියාකාරිත්වය දිහා බැලුවාම,
සමහර ඇමතිවරුන්, ඒ දුන්නු සල්ලිවත් වියදම් කරන්නට බැරිව
සිටින බව අවුරුදු 25ක් ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබන ෙකෙනක්
හැටියට මම දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා වැඩිය ෙලොකු ambitions
තියා ගන්ෙන් නැතිව, අපට වියදම් කරන්නට පුළුවන් මුදලක්
අරෙගන ඒ මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම වියදම් කරලා ෙපන්වන්න
ඕනෑ, අෙප් අමාත ාංශෙය් කියාකාරිත්වය උපරිම වශෙයන් අපි
ඉටු කරලා තිෙබනවා කියලා.
මම රබර් ක්ෂ්තය පිළිබඳවත් යමක් කියන්නට ඕනෑ. 2011
වර්ෂයත් සමග සංසන්දනය කරලා බැලුවාම රබර් මිෙල් පහත
වැටීමක් තිෙබනවා. එය මම පිළිගන්නවා. අපි ෙලෝක
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2කට පමණයි වග කියන්ෙන්. ලංකාෙව්
රබර් නිෂ්පාදනය මැෙල්සියාවත් සමඟ, තායිලන්තයත් සමඟ,
ඉන්දුනීසියාවත් සමඟ සංසන්දනය කරලා බැලුවාම, අපි produce
කරන්ෙන්, අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සියයට 2යි. සියයට 2ක
නිෂ්පාදනයක් අෙත් තියාෙගන අපට රබර් මිල තීරණය කරන්නට
බැහැ. අපි ජාත න්තර මිලත් සමඟ යන්නට ඕනෑ. රබර් මිල
අඩුවීමත් සමඟ අද තායිලන්තෙය් කුඩා රබර් වතු හිමිෙයෝ පාරට
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. නමුත්,
ලංකාෙව් නිෂ්පාදන වියදම දිහා බැලුවාම, -අපි දන්නවා, ඒ සංඛ ා
ෙල්ඛන අපි සතුව තිෙබනවා- වැඩිම වුෙණොත් රබර් කිෙලෝ එකක්
නිෂ්පාදනය කිරීමටට රුපියල් 120යි වැය වන්ෙන්. අද RSS 3
රබර් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 300කට ආසන්න මුදලක්
ලැෙබනවා. පසු ගිය සති ෙදක, තුෙන් රබර් මිල ටික ටික වැඩි
ෙවන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක්
තිෙබනවා, ලබන වර්ෂෙය් රබර්වලට මීට වඩා ෙහොඳ මිලක් ලබා
ෙදන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා. රබර් ක්ෙෂේතය බිඳ වැටිලා
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය දිහා බැලුවාම, පසු ගිය
වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මාසයට වඩා ෙම් වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය් අපි වැඩිපුර විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ෙගන තිෙබනවාය
කියන කාරණයත් මම ෙබොෙහොම වග කීෙමන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 714ක්
ෙම් වන විට අපි උපයා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය වර්ෂෙය් අපට
ලබා ගැනීමට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 702යි. නිෂ්පාදනෙය් බිඳ වැටීමක් තිෙබනවා. මම ඒක
පිළිගන්නවා. නමුත් අපට ලැෙබන මිලත්, ඒ හරහා අපට ලැෙබන
විෙද්ශ විනිමයත් බැලුවාම එතැනදී අපට පගතියක් ෙපන්වන්නට
පුළුවන්ය කියන කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි.
අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙම් පගතිය ලබා ගැනීමට
පුළුවන් වුෙණ් මෙග් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත තුමා වන
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මැතිතුමා මට ෙලොකු ශක්තියක් ෙදන
නිසායි. එතුමා මට ෙලොකු හයියක් ලබා ෙදන බව මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප්
අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමිය,
අතිෙර්ක
ෙල්කම්වරුන්,
අමාත ාංශෙය් අෙනකුත් නිලධාරින් තමන්ෙග් රාජකාරි සීමාවන්
ඉක්මවා ගිහින් විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කරනවා. අෙප්
ක්ෙෂේතයට ෙම් වාෙග් විශාල පගතියක් ලබා ෙදන්නට ඔවුන්
විශාල වශෙයන් කැප ෙවනවාය කියන කාරණයත් මම
කෘතෙව්දීව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. අෙප් අමාත ාංශය
යටෙත් ආයතන 10ක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන
දහෙය්
සභාපතිවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය
විශාල වශෙයන්
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කැපවීෙමන් කටයුතු කරනවා. ඒ අයටත් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද
කරනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් අමාත ාංශයට ෙම් දැක්වූ අනුගහය, සහෙයෝගය පිළිබඳව මා
එතුමාට නැවත වරක් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග්
වචන ස්වල්පය ෙමතැනින් අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී
135 වන වැය ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන්
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)
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Question, "That the increased sum of Rs. 113,450,000, for Head
135, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the
Schedule" put and agreed to.
Head 135, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,

රු. 15,900,000
“135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 15,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,

රු.1,035,750,000
"135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 1,035,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩ සටහන 01

- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල්
113,450,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතුය. -[ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

(වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය
වනුෙය්ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදන රු.
5,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 02

- පරිපාලනය සහ ආයතනික ෙසේවා ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි
පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතුය.

වැය විෂයය 1003 - ෙවනත් දීමනා රු. 5,000,000කින්''
“135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 113,450,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
135 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான அதிகாிக்கப்பட்ட
பா 113,450,000 அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 15,900,000

லதனச்

“தைலப் 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 15,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 1,035,750,000
“தைலப் 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 1,035,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 15,900,000
Question, "That the sum of Rs. 15,900,000, for Head 135,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 135, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,035,750,000
Question, "That the sum of Rs. 1,035,750,000, for Head 135,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 135, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,558,100,000
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,558,100,000

லதனச்

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,558,100,000
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293 වන ශීර්ෂය.- රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 210,900,000
தைலப் 293.- இறப்பர் அவிபி த்தித் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 210,900,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

HEAD 293.- DEPARTMENT OF RUBBER DEVELOPMENT

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 135වන වැය ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන සඳහා
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු සභාපතිතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී
293 වන ශීර්ෂෙය් 02 වන වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන්
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

සභාපතිතුමා

(Hon. Members)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

Aye.

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

- සංවර්ධන වැඩසටහන - පාග්ධන වියදම් සඳහා
පතිපාදනය රු. 1,758,100,000 දක්වා වැඩි
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය.
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

-[ගරු නිමල්

(වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම
වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රු. 200,000,000කින් වැඩි
කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 03
උප ව ාපෘතිය 10
වැය විෂයය 2502

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

සභාපතිතුමා

වැඩසටහන 02

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 210,900,000

- වැවිලි සංවර්ධන වැඩසටහන් ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම්
වැඩි කළ යුතු ය.
- කුඩා ෙත්වතු පස සංරක්ෂණ ආධාර
- ආෙයෝජන රු. 200,000,000කින්''

"135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,758,100,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
135 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
1,758,100,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
135, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the increased sum of Rs. 1,758,100,000, for Head
135, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved

''වැඩසටහන 02

- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්ත වියදම් සඳහා
පතිපාදනය රු. 213,900,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන්
සංෙශෝධනය කළ යුතුය. -[ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතා]

(වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම
වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 3,000,000කින්
වැඩි කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 01
වැය විෂයය 1003

- පරිපාලනය සහ ආයතනික ෙසේවා ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන
වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.
- ෙවනත් දීමනා - රු. 3,000,000කින්

“293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 213,900,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான அதிகாிக்கப்பட்ட
பா 213,900,000 அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
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Question, "That the increased sum of Rs. 213,900,000, for Head
293, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.

Head 293, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,123,000,000
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 55,000,000
"180 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 55,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
180 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

“293 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,123,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

289 වන ශීර්ෂය.- අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව

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

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 356,270,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,123,000,000

லதனச்

“தைலப் 293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,123,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
293, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,123,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,123,000,000, for Head 293,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 293, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"180 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 74,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
180 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 17,200,000
"180 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 17,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
180 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

"289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 356,270,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 388,200,000
"289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 388,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப் 180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 74,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 17,200,000

லதனச்

“தைலப் 180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 17,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 50,000,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 50,000,000

"180 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 50,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“தைலப் 180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 50,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

180 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

தைலப்
180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 55,000,000

லதனச்

“தைலப் 180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 55,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
180, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 289.- விவசாய ஏற் மதித் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 356,270,000
“தைலப் 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 356,270,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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HEAD 289. - DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 356,270,000
Question, "That the sum of Rs. 356,270,000, for Head 289,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 388,200,000
Question, "That the sum of Rs. 388,200,000, for Head 289,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 388,200,000

லதனச்

“தைலப் 289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 388,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී 178වන වැය ශීර්ෂෙය් 01 වන වැඩසටහන සඳහා
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?
Question, "That the sum of Rs. 74,300,000, for Head 180,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 17,200,000
Question, "That the sum of Rs. 17,200,000, for Head 180,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

''වැඩ සටහන 01

Head 180, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 50,000,000
Question, "That the sum of Rs. 50,000,000, for Head 180,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

(ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙග් ෙමම
සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන
වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල් 8,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 02

- පරිපාලනය සහ ආයතනික ෙසේවා ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි
පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි විය යුතු ය.

වැය විෂයය 1003

- ෙවනත් දීමනා - රු. 8,000,000කින්''

Head 180, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 55,000,000
Question, "That the sum of Rs. 55,000,000, for Head 180,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා පතිපාදනය රු. 199,700,000 දක්වා වැඩි
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

"178 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 199,700,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
178 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
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“தைலப் 178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான அதிகாிக்கப்பட்ட
பா 199,700,000 அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 934,700,000

2872
லதனச்

“தைலப் 178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 934,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the increased sum of Rs. 199,700,000, for Head
178, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 15,300,000

Head 178, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 15,300,000, for Head 178,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 15,300,000

Head 178, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"178 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 15,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 642,000,000

178 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 642,000,000
"178 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 642,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
178 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 934,700,000
"178 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 934,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
178 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 15,300,000

லதனச்

“தைலப் 178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 15,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 642,000,000
“தைலப் 178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 642,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
178, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 642,000,000, for Head 178,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 934,700,000
Question, "That the sum of Rs. 934,700,000, for Head 178,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“186 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 61,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
186 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 15,000,000
“186 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 15,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
186 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 15,000,000
“186 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 15,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
186 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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“தைலப் 186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 61,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 15,000,000

லதனச்

“தைலப் 186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 15,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 15,000,000

லதனச்

“தைலப் 186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 15,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
186, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 61,000,000 for Head 186,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 186, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs 15,000,000
Question, "That the sum of Rs. 15,000,000, for Head 186,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 186, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs.15,000,000
Question, "That the sum of Rs. 15,000,000, for Head 186,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 186, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 94,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 203,100,000
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308 වන ශීර්ෂය.- තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම,රු. 8,917,600,000
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 8,917,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 146,900,000
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 146,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
தைலப் 108, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 94,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப் 108, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 203,100,000

லதனச்

“தைலப் 108, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 203,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
108, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 308.- அஞ்சல் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 8,917,600,000
“தைலப் 308, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 8,917,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப் 308, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 146,900,000

லதனச்

“தைலப் 308, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 146,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
308, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 203,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 94,400,000 for Head 108,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

Head 108 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 203,100,000
Question, "That the sum of Rs. 203,100,000 for Head 108,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 308. - DEPARTMENT OF POSTS
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 8,917,600,000

2876

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 66,425,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 40,300,000

லதனச்

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 40,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 8,917,600,000 for Head 308,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 500,000,000

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 146,900,000

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 500,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 146,900,000 for Head 308,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 66,425,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 40,300,000
"184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 40,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 138,000,000

லதனச்

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 138,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 66,425,000, for Head 184,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 184, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 500,000,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 40,300,000

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 500,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 40,300,000, for Head 184,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

Head 184, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, රු.
138,000,000

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs 500,000,000

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 138,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 500,000,000, for Head 184,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

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

Head 184, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

පාර්ලිෙම්න්තුව

2877

2878

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 138,000,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 32,100,000

Question, "That the sum of Rs. 138,000,000, for Head 184,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“127 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 32,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Head 184, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු. 122,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 100,650,000
“173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 100,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 122,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 100,650,000

லதனச்

“தைலப் 173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 100,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 122,800,000, for Head 173,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 173, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 100,650,000
Question, "That the sum of Rs 100,650,000, for Head 173,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 173, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“127 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 81,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
127 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

127 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 84,550,000
“127 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 84,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
127 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 10,700,000
“127 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 10,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
127 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

221 වන ශීර්ෂය.- කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 557,400,000
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 557,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 283,000,000
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 283,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
221 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 558,750,000
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 558,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 90,200,000
“221 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 90,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
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தைலப்
221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 558,750,000

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

“தைலப் 221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 558,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

“தைலப் 127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 81,560,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

தைலப்
221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 32,100,000

லதனச்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 90,200,000

லதனச்

“தைலப் 221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 90,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“தைலப் 127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 32,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 81,560,000, for Head 127,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 84,550,000

Head 127, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“தைலப் 127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 84,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 32,100,000

தைலப்
127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 10,700,000

லதனச்

“தைலப் 127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 10,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
127, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 221.- ெதாழில் திைணக்களம்

Head 127, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 84,550,000
Question, "That the sum of Rs. 84,550,000, for Head 127,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 127, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 10,700,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 557,400,000
“தைலப் 221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 557,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 283,000,000

Question, "That the sum of Rs. 32,100,000, for Head 127,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

லதனச்

“தைலப் 221, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 283,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 10,700,000, for Head 127,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 127, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 221. - DEPARTMENT OF LABOUR
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 557,400,000
Question, "That the sum of Rs.557,400,000, for Head 221,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 283,000,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 33,850,000

2882
லதனச்

Question, "That the sum of Rs. 283,000,000, for Head 221,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“தைலப் 175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 33,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 558,750,000
Question, "That the sum of Rs. 558,750,000, for Head 221,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. -Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 90,200,000
Question, "That the sum of Rs. 90,200,000 Head 221, Programme
02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.
Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු. 91,780,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 33,850,000
“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 33,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 135,000,000
“175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 135,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 91,780,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 135,000,000

லதனச்

“தைலப் 175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 135,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 91,780,000, for Head 175,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 175, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 33,850,000
Question, "That the sum of Rs. 33,850,000, for Head 175,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 175, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs.135,000,000
Question, "That the sum of Rs. 135,000,000, for Head 175,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 175 Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 356,801,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 43,000,000
"140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 43,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 2,196,200,000
"140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 2,196,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

2884
292 වන ශීර්ෂය.- සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 352,245,000
தைலப் 292.- விலங்கு உற்பத்தி சுகாதாரத் திைணக்களம்

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

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 352,245,000

“தைலப் 140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 356,801,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .

HEAD 292. - DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION AND
HEALTH

தைலப்
140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 352,245,000

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 43,000,000
“தைலப் 140,
பா 43,000,000
வினா வி க்கப்பட்

லதனச்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,196,200,000

லதனச்

“தைலப் 140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,196,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச்ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014
කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී 292 වන වැය ශීර්ෂෙය් 01 වන
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩසටහන 01
Question, "That the sum of Rs. 356,801,000, for Head 140,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 140, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 43,000,000
Question, "That the sum of Rs. 43,000,000, for Head 140,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 140, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,196,200,000
Question, "That the sum of Rs. 2,196,200,000, for Head 140,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 140, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

- ෙමෙහයුම් වැඩ සැටහන - පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා පතිපාදනය රු. 418,245,000 දක්වා වැඩි
කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය.
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

-[ගරු නිමල්

(පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය්
අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රුපියල් 66,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)
ව ාපෘතිය 01

- සාමාන පරිපාලනය හා අංශ කළමනාකරණය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන
වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.

වැය විෂයය 1001

- වැටුප් හා ෙව්තනා - රු. 40,000,000

වැය විෂයය 1003

- ෙවනත් දීමනා - රු. 26,000,000

"292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 418,245,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப் 292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான அதிகாிக்கப்பட்ட
பா 418,245,000 அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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தைலப்
292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the increased sum of Rs. 418,245,000, for Head
292, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 292, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 65,600,000
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Head 292, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 284,520,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 28,600,000

"292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 65,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 28,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 485,200,000
"292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 485,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 65,600,000

லதனச்

“தைலப் 292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 65,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 485,200,000

லதனச்

“தைலப் 292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 485,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 65,600,000
Question, "That the sum of Rs. 65,600,000, for Head 292,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 292, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 540,000,000
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 540,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,971,000,000
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,971,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

283 වන ශීර්ෂය.- වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 940,300,000
“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 940,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 500,400,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 485,200,000

“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 500,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 485,200,000, for Head 292,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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“தைலப் 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 284,520,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 28,600,000

லதனச்

“தைலப் 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 28,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 540,000,000
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 28,600,000
Question, "That the sum of Rs. 28,600,000, for Head 160,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 540,000,000
Question, "That the sum of Rs. 540,000,000, for Head 160,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

,

“தைலப் 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 540,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,971,000,000

லதனச்

“தைலப் 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,971,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 283.- வனவளத் திைணக்களம்

Question, "That the sum of Rs. 1,971,000,000, for Head 160,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 283.- DEPARTMENT OF FORESTS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 940,300,000
Question, "That the sum of Rs. 940,300,000, for Head 283,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 940,300,000
“தைலப் 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான பா 940,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 500,400,000

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,971,000,000

லதனச்

“தைலப் 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 500,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 284,520,000, for Head 160,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 500,400,000
Question, "That the sum of Rs. 500,400,000, for Head 283,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 400,000,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය
143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -මූලධන වියදම,
රු. 45,000,000
“143 වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 45,000,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කල්තැබීම

143 වන ශීර්ෂෙයහි
01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப் 143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்
கான
பா 400,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட .
தைலப்
143,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 45,000,000

லதனச்

“தைலப் 143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 45,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 400,000,000 for Head 143,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 143, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

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.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2013 ෙනොවැම්බර්
26 දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙදසැම්බර් 19 වන බහස්පතිත්දා
පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
2013
நவம்பர் 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013
சம்பர் 19,
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday,
19th December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th
November, 2013.

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 45,000,000
Question, "That the sum of Rs. 45,000,000, for Head 143,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 143, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு எ த்

ல விைடகள்

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1 වන පශ්නය

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම
සඳහා අවසර ගත යුතුය" යිද මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අ. භා. 6.29ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2013
ෙදසැම්බර් 19 වන බහස්පතිත්දා .
பி.ப. 6.29 மணிக்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்
ெபா ட் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின் அகன்றார்கள்.
கு வின
பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ
2013 சம்பர் 19, வியாழக்கிழைம

At 6.29 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 19th
December, 2013.

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මන්තීතුමා විසින් අසා ඇති අද දින
න ාය පතෙය් සඳහන් අංක 3133/736 දරන පශ්නයට පිළිතුරු
දීමට ජාත න්තර මූල සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා
කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම
මහතා මාසයක් කල් ඉල්ලා ඇත.
மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம் அவர்களால் ேகட்கப்
பட்ட, இன்ைறய ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் உள்ள 3736/’13 இலக்க
வினா க்கு
விைடயளிப்பதற்குச்
சர்வேதச
நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச மான மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம ஒ
மாத கால அவகாசம் ேகாாி ள்ளார்.

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, Minister of
International
Monetary Co-operation and Deputy
Minister of Finance and Planning, has requested for one
month's time to reply to Question No. 3736/’13 raised by
the Hon. Ajith Kumara appearing in today’s Order Paper.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

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