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

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

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ජල සම්පත්
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

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

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා 2010 වර්ෂය සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

“ශ



2012 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන
වාර්තාව.- [ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්ය ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ලංකා ජනාප

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

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

ෙපත්සම්

ம

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

க்கள்

PETITIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

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

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon.V.K. Indika)
මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි:

පාර්ලිෙම්න්තුව

417

418
மற் ம் கால்வாய்கைள அண் யதாக உள்நாட்
ெதாழில் ட்பத்ைத ம்
உைழப்ைப ம்
பயன்ப த்தி நீர்ப்பாசன நடவ க்ைகக க்கு 30
திய நீர்த்ேதக்கங்கைள நிர்மாணிக்கும் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

[ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා]

(1)

ගාල්ල, කිතුලම්පිටිය පාර, අංක 38 ඒ දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි දයානන්ද ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

අම්බලන්ෙතොට, බැරගම, මහආර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ෙක්.ජී. විමලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(3)

පානදුර, පානදුර - දකුණ ෙපොලිස් ස්ථානෙයහි ෙසේවය
කරන ජී. නිශාන්ත කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப
திய நீர்த்ேதக்கங்கைள
நிர்மாணிக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி
யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල, මැහි ඇල්ල, "ගුණසිරි
ෙසවණ", අංක 126 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.පී.එස්. ෙපේමචන්ද
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

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

Will he inform this House (i)

whether the construction of 30 new tanks
for irrigation activities has been started
around the rivers and streams of the
Northern plain between Malwathu Oya and
Yan Oya, using local technology and labour
as mentioned in the "Mahinda Chintana Vision for the Future"; and

(ii)

if so, the date on which the construction
activities of the aforesaid new tanks were
started?

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
(b)

මල්වතු ඔය සහ යාන් ඔය අතර උතුරු
තැනිතලාව : නව ජලාශ

மல்வத் ஓயா - யான் ஓயா வடக்கு சமெவளி:
திய நீர்த்ேதக்கங்கள்
MALWATHU OYA - YAN OYA NORTHERN PLAIN: NEW
TANKS

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ) (i) (ii)
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1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

1.

(The Hon. Sajith Premadasa)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි
මල්වතු ඔය සහ යාන් ඔය අතර උතුරු
තැනිතලාෙව් ගංගා හා ඇළ මාර්ග ආශිතව ෙද්ශීය
තාක්ෂණය සහ ශමය භාවිත කරමින් වාරිමාර්ග
කටයුතු සඳහා නව ජලාශ 30ක් ඉදි කිරීම අරඹා
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම නව ජලාශ ඉදි කිරීෙම් කටයුතු
ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;

2.

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட

மகிந்த
சிந்தைன
எதிர்காலத்திற்கான
ெதாைலேநாக்கில் றிப்பிடப்பட் ள்ளதற்கைமய
மல்வத் ஓயா க்கும்
யான்ஓயா க்கும்
இைடயிலான வடக்கு சமெவளியின் ஆ கள்

වියාදිකුලම වැව හා ඒ යටෙත් ඇති පුලියන්කුලම වැව
ඇතුළු කුඩා වැව්:

යාන් ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම:
2011.11.03 දින චීනෙය් සී.ඒ.එම්.සී. ඉංජිනියරින් සමාගම
සමඟ ඉංජිෙන්රු පසම්පාදන හා ඉදි කිරීම්
ෙකොන්තාත්තුවක් සඳහා - EPC - ගිවිසුම් අත්සන් කර
තිබුණි. නමුත් පාරිසරික අධ්යයන කටයුතු සිදු කරන
අවස්ථාෙව් වන සංරක්ෂණ පෙද්ශ හා වනජීවී රක්ෂිත
පෙද්ශවලට සිදු වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා නැවත
සැලසුම් සකස් කිරීමට සිදුවූ අතර, ෙම් වන විට පාරිසරික
බලපෑම් අධ්යයන නිම කර අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත.
අදාළ ෙකොන්තාත්කරු ෙම් වන විට වැඩ බිෙම් ස්ථානගත
ෙවමින් සිටී.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩසටහෙන් සඳහන්
මල්වතු ඔය හා යාන් ඔය අතර උතුරු
තැනිතලාෙව් වාරි සංවර්ධනය සඳහා පහත සඳහන්
වැඩ ෙකොටස් ෙම් වන විට ආරම්භ කර ඇත.

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් යුද්ධය නිසා අත හැර දමා වල්බිහි
වී තිබූ වියාදිකුලම වැව හා ඒ යටෙත් ඇති පුලියන්කුලම
වැව ඇතුළු කුඩා වැව් ෙද්ශීය අරමුදල් ෙයොදා 2010 වසර
මුලදීම ආරම්භ කර ෙම් වන විට සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩ
අවසන් කර යුදමය වාතාවරණය නිසා අවතැන් වූ ජනයා
නැවත පදිංචි කර වගා කටයුතු කර ගැනීමට අවශ්ය
පහසුකම්ද සලසා ඇත.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

நீர்ப்பாசன, நீர்வள
வினா:

If not, why?

3.

පහළ මල්වතු ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම:
ෙම් සඳහා ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු නිම කර පාරිසරික
අධ්යයන කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී. 2014 මුල් කාර්තුෙව්

2013 ෙදසැම්බර් 04

419

ෙද්ශීය අරමුදල් ෙයොදා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඍජු
මැදිහත්වීම මත ඉදි කිරීම් ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂා
ෙකෙර්.
4.

කිවුල්ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම:
මහවැලි "L" කලාපෙය් පානීය හා වාරි ජල අවශ්යතා
සපිරීම සඳහා ෙයෝජිත කිවුල්ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම සඳහා
ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු නිම කර පාරිසරික අධ්යයන
කටයුතු අවසන් කරමින් පවතී. 2014 මුල් කාර්තුෙව්දී
ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් ෙද්ශීය අරමුදල් ෙයොදා
ඉදි කිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

5.

කුරයි වැව:
මන්නාරම පරංගි ආරු ෙදෝණිෙය් පිහිටි කුරයි වැව
සංවර්ධනය කිරීමට ශක්යතා අධ්යයනය ආරම්භ කර ඇත.
ෙමහි ඉදිකිරීම් 2014 අග භාගෙය්දී ආරම්භ කිරීමට
අෙප්ක්ෂිතය.

6.

උතුරු මැද මහ ඇළ:
මීට අමතරව මහවැලි ව්යාපාරෙය් අවසාන අදියර වන
උතුරු මැද මහ ඇළ සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ශක්යතා
අධ්යයන අවසන් කරමින් පවතින අතර, එහි ඉදිකිරීම් 2015
වසෙර් ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජිතය. එමඟින් උතුරු
තැනිතලාෙව් වාරි ව්යාපාර විශාල සංඛ්යාවක දැනට පවතින
උග ජල හිඟය මඟහරවා ගැනීමට හැකි වන අතර, තවද
මහවැලි ජලය වයඹ, උතුරු මැද හා උතුරු පළාත්වල
අෙනකුත් ජල අවශ්යතා සඳහා ද සැපයීමට හැකිවීම
විෙශේෂත්වයකි.

මුදල්වලින් තමයි ලබන අවුරුද්ෙද් දී අපි ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කරන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් දී අමාත්යාංශය මඟින් පළ කර තිෙබන
ෙපොත ඔබතුමා බැලුෙවොත් එෙහම ෙපෙන්වි, ශක්යතා අධ්යයනය
සඳහා ඇති තරම් මුදල් ලබා දී තිෙබන බව. ඒ ශක්යතා අධ්යයනය
අවසන් ෙවන්න ඕනෑ. අවසාන වුණාට පස්ෙසේ වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෘජු ශමෙයන් ෙම් වැඩ කටයුතු කරනවා.
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් machines තිෙබනවා; පිරිස් බලය
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අමතර මුදලක් අවශ්ය නැහැ. ඉන්ධන
සහ අෙනකුත් අවශ්යතා සඳහා අපට සපයා ඇති මුදලින් ඒ
කාර්යය ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. මම පිළිගන්නවා,
ශක්යතා වාර්තා සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන බව. නමුත්
ගරු ඇමතිතුමනි, වාරි ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීෙම්දී
අඩුම ගණෙන් මුල් පියවර සඳහා ෙහෝ -ෙමොකද, ලබන අවුරුද්ෙද්
දී, මුළු අවුරුද්ෙද්ම ශක්යතා වාර්තාව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ
ෙන්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමොකක්ද දැන ගන්න ඕනෑ ෙද්? ෙකටිෙයන් අහන්න.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් සවිස්තර පිළිතුරට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. ඔබතුමාට ෙයොමු කරන මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම පහළ මල්වතු ඔය ව්යාපෘතිය පවුල්
28,000ක් පමණ ෙසතක් ලබන ව්යාපෘතියක්. ඔබතුමා කිව්වා,
"2014 ෙමය කියාත්මක කරන්නට අදහස් කරනවා" කියලා. නමුත්
2014 අය වැෙයන් ෙම්කට මුදල් ෙවන් ෙවලා නැහැ. මම ෙහොඳට
ෙසොයලා බැලුවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2014 කියාත්මක කරනවාය කිව්වාට අය වැෙයන් මුදල් ෙවන්
ෙනොෙකොට ෙද්ශීය අරමුදල්වලින් ෙම්ක කියාත්මක කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැෙයන් ඉතා පැහැදිලිව ශක්යතා
අධ්යයනය සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පූර්ණ ශක්යතා
අධ්යයනයකින් පසුව තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
අෙනක් කාරණය, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සෘජු
මැදිහත්වීමක්
මත
-අපි
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට දීලා ෙනොෙවයි- ෙම් ඉදි කිරීම් කියාත්මක
කරන්න. ඒ නිසා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන

420

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ශක්යතා වාර්තාව සකස් කිරීම මාස ෙදක තුනකින් අවසන්
කරන්නට පුළුවන්, පාරිසරික ඇගැයීෙම් වාර්තාව සහ සමාජයීය
ආර්ථික සංගණනවලින් පසුව. ගරු ඇමතිතුමනි, මම
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ලබන වසරට අඩුම ගණෙන් මුළු
ව්යාපෘතිෙයන් ෙකොටසක් ෙහෝ කියාත්මක කරන්නට මුදල් ෙවන්
ෙනොෙකොට ෙකොෙහොමද, පවුල් 20,000කට ෙසත සලසන පහළ
මල්වතු ඔය ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එම ව්යාපෘතිය එක දවසකින් නිම ෙවන ව්යාපෘතියක්
ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් සඳහා වසර
4කවත් කාලයක් ගත ෙවනවා. රඹකැන් ඔය ව්යාපෘතියට වසර
හතරක් ගියා. අෙප් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රඹකැන් ඔය
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරපු machines එෙහමම
තිෙබනවා. දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිෙය් වැඩ අවසන්. ඒවා තනිකරම
අෙප් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඉෂ්ට කෙළේ. ඒ
ඉංජිෙන්රුවරු සිටිනවා. ඒ machines තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි
ගිහින් වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒකට අමුතු Vote එකක් අවශ්ය නැහැ.
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට පඩි ෙගවන්න මුදල්
දීලා තිෙබනවා. ඉන්ධන සඳහා මුදල් දීලා තිෙබනවා. ඒ machines
තිෙබනවා. ශක්යතා අධ්යයනය ඉවර වුණාට පසු අපි ඒවාෙයන්
වැඩ කරනවා. අපි වැඩ කරන පිළිෙවළ ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි, ගරු ඇමතිතුමනි.
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා ජලාශ
30ක් පිළිබඳව. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුෙණ් ජලාශ
10කටත් අඩු පමාණයක් ගැනයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

421

422
විටත් එම යන්තය ශී ලංකාෙව් වරායට ෙගන්වා
තිබූ බව දන්ෙන්ද;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පුලියන්කුලම වැව හා ඒ යටෙත් ඇති කුඩා වැව් ගණනාවක්
හදලා තිෙබනවා. අෙනක් කාරණය, ගරු කථානායකතුමනි,
ෙමතුමාට ඕනෑ මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන ඒවා දවසින් අවසන්
කරන්න. මහින්ද චින්තනෙය් තිෙයන්ෙන් දිගු කාලීන
වැඩසටහනක්. තවම මහින්ද චින්තනෙය් කාල සීමාව අවසන්
ෙවලා නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ රජය චිරාත් කාලයක්
ඔබතුමන්ලාෙග් පිහිටත් සමඟ සිටිනවා; ඔබතුමන්ලාෙග්
අසමගියත්, ජනතා පසාදයත් සමඟ සිටිනවා. ඒ නිසා අපට කිසිම
පශ්නයක් නැහැ. ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉදිරිෙය්දී ෙකෙරනවා.
ඔබතුමා මහින්ද චින්තනෙය් ෙකොෙහේ හරි අගක එල්ලිලා හැම දාම
අහනවා ෙම්ක කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියලා.

කථානායකතුමා

(iv)

ෙම් වන විට එම යන්තය මඟින් නිෂ්පාදනය කරනු
ලබන ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් පමාණය
ෙකොපමණද;

(v)

එම යන්තය සවි කළ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීමට
වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வைரய க்கப்பட்ட
லங்கா
ெபாஸ்ேபற்
கம்ெபனியினால் 2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம்
ஆண் களில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட எப்பாவல
ெறாக்
ெபாஸ்ேபற்
உரத்தின்
அள
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

(ii)

உரம் உற்பத்தி ெசய்வதற்காக ெபாஸ்ேபற்
கம்ெபனி வச ள்ள உற்பத்தி இயந்திரங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

ெபாஸ்ேபற் க்கான வ டாந்த
ேதைவ எத்தைன ெமட்றிக் ெதான்;

(iv)

ெபாஸ்ேபற்
கம்ெபனியின்
வ டாந்த
உற்பத்தியில் மிைகநிைல நில கின்றதா;

(v)

ஆெமனில், அந்த மிைகநிைல எத்தைன ெமட்றிக்
ெதான்;

(vi)

உள்நாட் த்
ேதைவகைள
நிைறேவற்றப்
ேபா மான
உற்பத்தி
ஆற்றல்
நில கின்றேபா ,
ேமற்ப
கம்ெபனிக்கு
திதாக உரம் தயாாிக்கும் இயந்திரெமான்ைறக்
ெகாள்வன
ெசய்யேவண் ய
ேதைவ
ஏற்பட்டைமக்கான காரணம் யா ;

(vii)

ேமற்ப
திய
இயந்திரம்
ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட
ேவைளயில்
ேகள்விப்பத்திர
நைட ைற கைடப்பி க்கப்பட் ள்ளதா

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

චින්තනයට ආකර්ෂණය වුණාම අහන පශ්න.

සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගම: අලුත්
ෙපොෙහොර සැකසුම් යන්තය

வைரய க்கப்பட்ட லங்கா ெபாஸ்ேபற் கம்ெபனி :
திய உர உற்பத்தி இயந்திரம்
LANKA PHOSPHATE COMPANY LIMITED: NEW FERTILIZER
PROCESSING PLANT
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3. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගම විසින් 2010,
2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී නිපදවූ එප්පාවල ෙරොක්
ෙපොස්ෙප්ට් ෙපොෙහොර පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ෙපොස්ෙප්ට් සමාගම සතු ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන
යන්ත සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

ෙපොස්ෙප්ට් සඳහා වන ෙද්ශීය වාර්ෂික අවශ්යතාව
ෙමටික් ෙටොන් ෙකොපමණද;

(iv)

ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම්
අතිරික්තයක් තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම අතිරික්තය ෙමටික් ෙටොන්
ෙකොපමණද;

(vi)

ෙද්ශීය අවශ්යතාව සපුරාලීමට පමාණවත්
නිෂ්පාදන හැකියාවක් තිබියදීත්, එම සමාගමට
අලුතින් ෙපොෙහොර සැකසුම් යන්තයක් මිලදී
ගැනීෙම් අවශ්යතාවයක් ඇති වීමට ෙහේතුව
කුමක්ද;

(vii)

එම නව යන්තය මිලදී ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටි
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;

වාර්ෂික

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமேல குறிப்பிட்ட இயந்திரத்திற்கான,

නිෂ්පාදනවල

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් යන්තය,
(i)

ඇණවුම් කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;

(ii)

මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

ඇණවුම් කිරීම සඳහා නිලධාරින් චීනයට යන

உள்நாட் த்

(i)

அ ப்பாைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வழி ைற
யா ;

(ii)

ெகாள்வன
யா ;

(iii)

அ ப்பாைண
ேமற்ெகாள்வதற்காக
உத்
திேயாகத்தர்கள்
சீனா க்கு
ெசல்
கின்றேபா கூட ேமற்ப இயந்திரம் இலங்ைகத்
ைற கத்திற்கு
வரவைழக்கப்பட்
ந்
தெதன்பைத அறிவாரா;

(iv)

தற்ேபா ேமற்ப இயந்திரம் லமாக உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற உரம் ெமட்றிக் ெதான் அள
யா ;

(v)

ேமற்ப
இயந்திரம்
கட் டத்ைத
நிர்மாணிக்க
பணத்ெதாைக யா

ெசய்ய ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக

ெபா த்தப்பட்ட
ெசலவிடப்பட்ட

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)

(b)

(c)

Will he state (i) separately, the amount of Eppawala Rock
Phosphate fertilizer produced annually by
Lanka Phosphate Company Limited in the
years 2010, 2011, and 2012;
(ii) the number of machines owned by the
Phosphate company for the production of
fertilizer;
(iii) the amount of the annual local requirement
of Phosphate in metric tons;
(iv) whether there is a surplus of the annual
production of the Phosphate company;
(v) if so, the amount of the aforesaid surplus in
metric tons;
(vi) the reason for the requirement of purchasing
a new fertilizer processing plant for the
aforesaid company whereas the company
already had the production capacity to meet
the local requirement; and
(vii) whether the tender procedure have been
followed in purchasing the aforesaid new
plant?
Will he inform this House regarding that plant (i) the method followed in placing the order;
(ii) the amount of money spent on purchasing
it;
(iii) whether he is aware of the fact that the
machine had already been brought to Sri
Lanka’s harbor by the time the officers had
gone to China to place the order;
(iv) the tonnage of the fertilizer produced with
the help of the new plant at present; and
(v) the amount of money spent on the
construction of the building in which the
aforesaid plant is installed?
If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. එම
පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

අදාළ ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්.
වර්ෂය

එප්පාවල ෙරොක්
ෙපොස්ෙප්ට්
නිෂ්පාදනය
(ෙම.ෙටො.)

2010

42,104

අධිෙශේණිෙය්
ෙරොක්
ෙපොස්ෙප්ට්
නිෂ්පාදනය
(ෙම.ෙටො.)
4,205

2011

49,466

9,059

2012

41,398

6,160

(ආ)
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(ii)

ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන යන්ත සංඛ්යාව 4කි.

(iii)

ෙම.ෙටො. 80,000කි.

(iv)

නැත.

(v)

ඉහත (iv) පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

(vi)

ෙද්ශීය අවශ්යතාව සපුරා ගැනීමට පමාණවත්
නිෂ්පාදන හැකියාවක් පවතින යන්තවලට
ෙනොතිබූ බැවින්, අලුතින් ෙපොෙහොර සැකසුම්
යන්තයක් මිලදී ගැනීම සිදු කර ඇත. අෙනකුත්
යන්ත 1979 දී පමණ සවි කළ ඒවා වන අතර
ඒවාෙය් විදුලි පරිෙභෝජනය අධික වීම,
කාර්යක්ෂමතාව අඩුවීම හා නඩත්තු කිරීෙම්
වියදම් අධික වීමද අලුත් යන්තයක් මිල දී ගැනීම
සඳහා ෙයොමු වීමට බලපෑ ෙහේතු ෙව්. එෙසේම, "අපි
වවමු - රට නඟමු" වැඩසටහනට අනුව සහ
විෙශේෂෙයන් උතුරු නැෙඟනහිර කෘෂිකාර්මික
සංවර්ධන වැඩසටහන නිසා, ෙපොෙහොර සඳහා
ඉල්ලුම විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවමින් පවතී. ඒ
සඳහා පවතින ඇඹරුම් යන්තද පමාණවත්
ෙනොවන අතර එම ඉල්ලුම් සපුරා ගැනීමට නව
ඇඹරුම් යන්ත ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවක්ද පැන
නැඟී ඇත.

(vii)

ඔව්.

(i)

අමාත්යාංශ පසම්පාදන කමිටු අනුමැතිය ඇතිව
ඇණවුම් කර ඇත.

(ii)

රුපියල් මිලියන 56.6කි.

(iii)

ඇණවුම් කිරීම සඳහා නිලධාරින් චීනයට ෙගොස්
නැත. ඔවුන් චීනයට ෙගොස් ඇත්ෙත් එවැනි
ඇඹරුම් යන්තයක කියාකාරිත්වය පිළිබඳව
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම පිණිසයි.

(iv)

ෙම.ෙටො. 2,022කි.

(v)

රුපියල් මිලියන 22.7කි.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුර සම්බන්ධෙයන් මා
සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා පළමුවන
අතුරු පශ්නය අහනවා. ඔබතුමා කියපු ෙම් අලුත් මැෂින් එක
ගන්න ඉස්ෙසල්ලා සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් මැෂින්
තුනක් තිබුණා. ෙද්ශීය අවශ්යතාව ෙමටික් ෙටොන් 50,000යි.
හැබැයි ඒ මැෂින් තුෙනන් දැනටම ෙමටික් ෙටොන් 75,000ක
නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ කරනවා. එෙහම තිබියදී තමයි ෙපොස්ෙප්ට්
ඇඹරීම සඳහා ෙම් මැෂින් එක චීනෙයන් ඇණවුම් කෙළේ. ගරු
කථානායකතුමනි, චීනෙය් වී ෙමෝලක මැෂින් එකක් තමයි
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. මා ඔබතුමාට මතක් කරන්නම්, TGM
160 six roller grinding mill එක තමයි රුපියල් මිලියන 56කට
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 56කට ෙගනැවිත් ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව අවුරුද්දක්
එක තැන තිබුණා. ඇමතිතුමා ගිහින් විවෘත කරලා අවුරුද්දක්
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව තිබුණා. එෙහම නම් හදිසි
අවශ්යතාවකට ෙම් මැෂින් එක ෙගනාවා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මැෂින් එක අවුරුද්දක් පාවිච්චි
ෙනොකර තිබුණාය කියා එතුමා කියන කාරණය පිළිබඳව
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සත්යතාවක් තිෙබන බව අපි දන්ෙන් නැහැ. අනික් කාරණය ෙම්
පිළිතුෙර් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, ඒ වන විට තිබුණු
පරණ මැෂින්වල තත්ත්වය නුසුදුසු වීම, විදුලි පරිෙභෝජනය අධික
වීම, කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම හා නඩත්තු කිරීෙම් වියදම් අධික වීම
නිසා අලුත් යන්තයක් මිල දී ගත්තාය කියලා. ඉතින් අලුත්
යන්තයක් මිල දී ගන්නවාටත් විරුද්ධයි. නිෂ්පාදනය වැඩි
කරනවාටත් විරුද්ධයි. ඔබතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම දකින්ෙන්
ෙම්ෙක් වැරැදි පැත්තක්. රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා එම
නිලධාරින් ගිහින් බලලා යන්තයක් ෙගනාවාම ඒ යන්තෙය්
ගුණාගුණ ගැන ඔබතුමාට මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ ෙන්. ඒ
පිළිබඳව විෙශේෂඥ ෙකොමිටියක් පත් කරලා තිෙබනවා නම්, එය
වැරැදියි කියලා ඒ ෙකොමිටිෙයන් කිව්වා නම් කමක් නැහැ. ෙමවැනි
උපකරණයක් මිල දී ගන්න ෙකොට Technical Evaluation
Committee -TEC- එකක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුවට ඉන්ෙන්
රජෙය් උගත් ඉංජිෙන්රුවරුන් සහ නිලධාරින්. ඔවුන් තමයි
අනුමත කරන්ෙන්. එෙහම නැතුව ඇමතිතුමා ෙහෝ ආණ්ඩුව
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් කියාවලිය ෙත්රුම් ගන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි,-
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පශ්න අංක 4-3419/'13-(1), ගරු බුද්ධික
පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
4ක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කීෙවනි අතුරු පශ්නයද අහන්ෙන්?

(Mr. Speaker)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන පිළිතුරක් දුන්නා.
ෙම් machine එක ෙගනැල්ලා විවෘත කෙළේ 2012.11.20 වැනි දා.
එෙහම විවෘත කරලා ගිය මාසය වන ෙතක් කිසිම වැඩක් ගන්ෙන්
නැතුව ඒ machine එක පැත්තකට දාලායි තිබුෙණ්. ඔබතුමා
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ඒක වැඩ කළා කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් මූලික පශ්නෙය් එවැනි
ෙචෝදනාවක් නැහැ. එවැනි එකක් තිබුණා නම් මට කරුණු පරීක්ෂා
කරලා කවදාද ෙගනාෙව්, කවදාද ෙම් කටයුතු ආරම්භ කෙළේ කියන
කාරණය ගැන කියන්න තිබුණා. ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙවනම
පශ්නයක් අහන්න. එතෙකොට අපි පිළිතුරක් ෙදන්නම්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ආණ්ඩුෙවන්ම පත් කරපු ඒ සභාපතිවරයා ෙම් අකමිකතාව
සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙගදර ඇරිෙය්. මම අහනවා, ෙපොස්ෙප්ට්
ආයතනයට සිද්ධ වුණු අලාභය හිටපු සභාපතිවරයාෙගන් අය කර
ගැනීමට කටයුතු කරනවාද කියලා.

පශ්න අංක 5-3624/'13-(1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-3695/'13-(2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා
කියන්නම්.

கம)

ගරු කථානායකතුමනි, මට පිළිතුරක් ලැබිලා තිෙබනවා.
නමුත් ඒ පිළිතුර මට තව ටිකක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා
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එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

එම ෙකොන්තාත්කරු
සිදු කරනු ලබන
පතිසංස්කරණ පමිතිෙයන් ෙතොර බවට නැෙගන
ෙචෝදනා පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක්
පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Question ordered to stand down.

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

நீர்ப்பாசன, நீர் வள
வினா:

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8-2652/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(அ) (i)

மாத்தைற மாவட்டத்தில் ஹக்மன பிரேதச
ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள ெதனகம வாவியில் நீர் கசி
ஏற்பட்
ந்தெதன்பைத ம்;

(ii)

அந்த
வாவிைய
சீர்ெசய்வதற்கான
நடவ க்ைககள்
தற்ேபா
இடம்ெபற்
வ கின்றெதன்பைத ம்;

(iii)

வாவியின்
னரைமப் ப் பணிகள் உாிய
நியமங்க க்கைமய
இடம்ெப வதில்ைலெயன ம் பிரேதச மக்கள்
குற்றம் சாட் கின்றார்கள் என்பைத ம்

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

அவர் அறிவாரா?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(ஆ) (i)

ேமற்ப
னரைமப் ப்
மதிப்பிடப்பட்ட
ெமாத்தப்
எவ்வள என்பைத ம்;

பணிக க்காக
பணத்ெதாைக

ෙදනගම වැව පතිසංස්කරණය : විස්තර

(ii)

ேமற்ப பணத்ெதாைக ெபறப்ப கின்ற
யா என்பைத ம்;

RENOVATION OF DENAGAMA TANK : DETAILS

(iii)

னரைமப் ப்
பணிக க்காக
ஒப்பந்தகாரர்கைள ெதாி ெசய்வதற்கு ேகள்விப்
பத்திரம் ேகாரல் நைடெபற்றதா என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வாெறனின் அதற்காக ன்வந்த ஒவ்ெவா
விண்ணப்பதாராின ம் ெபயர், கவாி மற் ம்
ன்ைவக்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம்;

(v)

தற்ேபா வாவியின் னரைமப் ப் பணிகைள
ேமற்ெகாள் ம் ஒப்பந்தகாராின் ெபயர், கவாி
மற் ம் இவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேகள்விப்
பத்திரப் பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
ஒப்பந்தக்காரர்
ேமற்ெகாள் ம்
னரைமப் ப்
பணிகள்
தரநியமமற்றெதன
ன்ைவக்கப்ப ம் குற்றச்சாட் கள் ெதாடர்பாக
ைறயானெதா
விசாரைணைய
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

ெதனகம வாவிப் னரைமப் : விபரம்
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10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, හක්මන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
බල පෙද්ශෙය් පිහිටි, ෙදනගම වැෙවහි ජල
කාන්දුවක් පැවති බවත්;

(ii)

එම වැව පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා දැනට
කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බවත්;

(iii)

වැෙවහි පතිසංස්කරණ කටයුතු නිසි පමිතියකින්
සිදු ෙනොකරන බවට පෙද්ශවාසීන් ෙචෝදනා කරන
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත
පතිසංස්කරණ
කටයුතු
ඇස්තෙම්න්තුගත මුළු මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් සපයා ගනු ලබන මූලාශ කවෙර්ද;

(iii)

පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙකොන්තාත්කරුවන්
ෙතෝරා ගැනීමට ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරනු
ලැබුෙව්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වූ එක් එක්
අයදුම්කරුෙග් නම, ලිපිනය සහ ඉදිරිපත් කරන
ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(v)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

සඳහා

දැනට වැෙවහි පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරනු
ලබන ෙකොන්තාත්කරුෙග් නම, ලිපිනය සහ ඔහු
විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;

லம்

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Is he aware that (i)

there was a seepage of water at Denagama
Tank situated at the Hakmana Divisional
Secretary's Division in the Matara District;

(ii)

work is now underway to renovate the said
tank; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(iii)

(b)

(c)

allegations have been made by residents
that the renovation activities are not being
carried out as per proper standards?

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර නැවත නැවත කියන්න එපා.
ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

Will he inform this House (i)

of the total estimated budget for the above
renovation activities;

(ii)

of the sources from which the said money
will be secured;

(iii)

whether tenders were called for selecting
contractors for renovation activities;

(iv)

if so, the names of each applicant, their
addresses and the amount quoted
separately;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා මමත් එක්ක දැන් ගිෙයොත්
ෙදනගම වැෙව් ජල කාන්දුව සියැසින් දකින්නට පුළුවන්. මම ෙම්
කියන්ෙන් ගිය සතිෙය්ත් ඇහින් දැකලා. ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කයට යන්න තිෙබන්ෙනත් ෙම් ෙදනගම වැව
පසු කරෙගන. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා මම කියනවා ෙම් ගැන
පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි කියලා. ඇමතිතුමා ඒකට එකඟ ෙවලා
යම් පරීක්ෂණයක් කරන්නට සූදානම්ද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(v)

the name and address of the contractor who
carried out renovation activities in the tank
and the amount quoted by him; and

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(vi)

whether action will be taken to hold a
formal inquiry regarding the allegation that
the renovations carried out by the said
contractor were substandard ?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔව්.

කථානායකතුමා
(Mr. Speaker)

පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නට සූදානම් ලු. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

If not, why?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා ෙදවරක් පතිසංස්කරණ
කටයුතු සිදු වුණා කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)
(ii)

(iii)

(ආ)

ෙදනගම වැෙවහි වම්
කාන්දුවක් සිදු වී ඇත.

ෙසොෙරොව්ෙවහි

ජල

2012 වසෙරහි සහ 2013 වසෙර් මුල් කාර්තුව
ඇතුළත වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් භූ විද්යා
අංශය විසින් පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන ලදී.
පතිසංස්කරණ කටයුතු පමිතියකින් ෙතොරවූ බවට
පෙද්ශවාසීන්ෙගන් ලිඛිතව ෙහෝ වාචිකව මාතර
ෙකොට්ඨාස වාරිමාර්ග කාර්යාලය ෙවත වාර්තා වී
ෙනොමැත.

(i)

රුපියල් 2,250,000/-

(ii)

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් පතිපාදන.

(iii)

නැත. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඍජු ශමය ෙයොදා සිදු
කරන ලදී.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

පතිසංස්කරණ කටයුතු පමිතිෙයන් යුතු බැවින්
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීෙම් අවශ්යතාවක් නැත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ. ෙදවරක් කියලා නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඇයි, ඔබතුමා කිව්ෙව්, 2012 වසෙර් සහ 2013 වසෙර් කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්වා 2012 වසෙර්ත්, 2013 වසෙර්ත්
පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කළා කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එෙහම පටලැෙවන්ෙන් නැහැ. භය ෙවන්නට එපා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් ඇමතිතුමා කියන්ෙන්
ෙදනගම වැෙව් ජල කාන්දුවක් නැහැ කියලා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

එෙහම නම්, දැන් පැහැදිලි ෙදවරක් ෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු
සිදු ෙවලා කියලා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ආරම්භ කළාට පසුව අවසන් ෙවන්නත් කාලයක් ගත ෙවනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අපි කියලා තිෙබන්ෙන්, 2012 වසෙර් සහ 2013 වසෙර් මුල්
කාර්තුව ඇතුළත -ෙම් දිගටම - වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
භූ විද්යා අංශය විසින් පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන ලදී
කියලායි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ඩබ්ලිව්. එම්. බී. ඒ. වීරෙසේකර මහතා : මාසික
දීමනාව
தி . டபிள் .எம்.பி.ஏ. ரேசகர: மாதாந்தக்
ெகா ப்பன

MR. W.M.B.A. WEERASEKARA: MONTHLY ALLOWANCE

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

3656/’13

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුෙර් බලන්න -

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පිළිතුර මෙග් ළඟ ෙන් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ළඟ ෙනොෙවයි
ෙන්.

6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அ விஹாேர சார்பாக)

-

மாண் மிகு

வசந்த

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.Wasantha
Aluwihare)

සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(i)

මහින්ද චින්තනෙය් පිටු අංක 47හි ආබාධිත,
වෙයෝවෘද්ධ සමෘද්ධි ලාභිෙයකු සිටින පවුල්
සඳහා රුපියල් 3000/- ක මාසික දීමනාවක් ලබා
ෙදන බවට සඳහන්ව ඇති බවත්;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ii)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි පිටු අංක 193
අනුව එය තහවුරු කර ඇති බවත්;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(iii)

ඉහත සඳහන් පකාශයන් අනුව හිමි වන දීමනාව
ලබා ගැනීම සඳහා ආබාධිත තත්ත්වෙය් පසුවන
සමෘද්ධි සහනාධාර ලාභිෙයකු වන කුරුණෑගල
බමුණාෙකොටුව, කඩිහාරෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. එම්.
බී. ඒ. වීරෙසේකර මහතා 2012.05.14 දින දුබලතා
ඇති පුද්ගලයන් සඳහා වන ජාතික ෙල්කම්
කාර්යාලයට අයදුම් පතක් ෙයොමු කර ඇති බවත්;

(iv)

එම අයදුම් පත ෙම් වන විට ෙපොෙරොත්තු
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කර ඇති බවත්;

කථානායකතුමා

(අ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් කිව්වා, ෙම් පිළිබඳව වාචිකවත්,
ලිඛිතවත් මාතර වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු කාර්යාලයට පැමිණිලි කර
නැහැ කියලා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදු වන කාන්දුව පිළිබඳව ෙම්
වාරිමාර්ග කාර්යාලවලට අමතරව ඔබතුමාෙග් අමාත්ය
කාර්යාලයටත් ෆැක්ස්, දුරකථන සහ ෙටලිගෑම් මඟින් වහාම
පැමිණිලි කරන්නය කියලා අපි ෙදනගම පෙද්ශෙය් ෙගොවි
සංවිධානවලින් සහ ෙගොවීන්ෙගන් ඉල්ලන්න ද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

එතුමා දන්ෙනහිද?

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ෙගොවීන් ඉටු කර නැති බවයි
ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම පැමිණිලි ආවා නම් අපට දැන ගන්නට
ලැෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ආ) රුපියල් 3000/- ක දීමනාව ලබා ගැනීමට 2012.05.21 දින
සිට ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් සිටින වීරෙසේකර මහතාට එම
දීමනාව ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 2 - 3150/'12 - (1), ගරු රවි
කරුණානායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ச

க ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

மஹிந்த சிந்தைனயின் 47ஆம் பக்கத்தில்
குறிப்பாக அங்க னரான, வேயாதிப ச ர்த்தி
ெப நர் ஒ வைரக் ெகாண் ள்ள கு ம்பத்திற்கு
பா 3000/- மாதாந்த ெகா ப்பனெவான்ைற
வழங்குவதாக குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

மஹிந்த சிந்தைன ெதாைலேநாக்கின் 193 ஆம்
பக்கத்தின்ப
இவ்விடயம்
உ திப்ப த்
தப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(iii)

(iv)
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

i

ேமற்ப கூற் க்களின் பிரகாரம், உாித்தாகின்ற
ெகா ப்பனைவப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக
அங்க ன நிைலயி ள்ள ச ர்த்தி நிவாரணம்
ெப கின்றவரான கு நாகல், ப னாெகாட் வ,
க ஹாரயவில் வசிக்கும் தி . டபிள் .எம்.பி.ஏ.
ரேசகர
2012.05.14ஆம்
திகதி
பல னர்க க்கான
ேதசிய
ெசயலகத்திற்கு
விண்ணப்பெமான்ைறச்
சமர்ப்பித் ள்ளார்
என்பைத ம்;

(කිසිදු ආදායමකට හිමිකම් ෙනොලබන ආබාධිත සහිත
පුද්ගලයන් සිටින පවුලක් සඳහා මසකට රු. 3000/-ක් ලබා
ෙදන්ෙනමි යනුෙවන් සඳහන් වී ඇත.)
ii

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි 192 හා 193 පිටු අංකවල
තහවුරු කර ඇත.

iii

ඩබ්ලිව්.එම්.බී.ඒ. වීරෙසේකර මහතාෙග් 2012.04.10 දිනැති
ඉල්ලුම් පතය 2012.07.23 වන දින බමුණාෙකොටුව
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ
මහ ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අධ්යක්ෂ ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.

iv

ேமற்ப விண்ணப்பம் தற்ேபா காத்தி ப்ேபார்
பட் ய ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(இ)

பா 3000/- ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
2012.05.21 ஆம் திகதியி
ந்
காத்தி ப்ேபார்
பட் ய ல் உள்ள தி .
ரேசகர க்கு ேமற்ப
ெகா ப்பனைவ வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කර ෙනොමැත.
(වීරෙසේකර මහතා ආබාධිත පුද්ගලයකු ෙනොවන බැවින්, රු.
3000/-ක මාසික දීමනාව ලබා දීමට ගාම නිලධාරි, සමාජ
ෙසේවා නිලධාරි හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් නිර්ෙද්ශ කර
ෙනොමැත.)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ)

මහින්ද චින්තනෙය් පිටු අංක 47හි ෙනොව 10 වන පිටුෙව්
සඳහන් කර ඇත.

(ආ)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.
*

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු මන්තීතුමා විසින් නිර්ෙද්ශිත වීරෙසේකර මහතා
සම්බන්ධෙයන් පධාන කාර්යාලෙය් සමාජ ෙසේවා නිලධාරි
විසින් පුද්ගලිකව ඔහු පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා මා ෙවත
වාර්තාවක් ෙයොමු කරන ලදී. ඔහු අවුරුදු 70ට වැඩි
වෙයෝවෘද්ධ පුද්ගලෙයකු බැවින්ද, අඩු ආදායම් ලාභිෙයකු
වන බැවින්ද රු. 1000/- මාසික මහජනාධාර දීමනාව
දැනටමත් ඔහුට ලබා දී ඇත

asked the Minister of Social Services:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)
(iii)

(iv)
(b)

it has been stated in page 47 of the
"Mahinda Chintana" that a monthly
allowance of Rs. 3,000 will be given to
families with a disabled, elderly, Samurdhi
beneficiary;
it has been ensured in page 193 of the
“Mahinda Chintana -Vision for the Future”;

ශී ලංකාෙව් නාවික කර්මාන්තය : තර්ජන

இலங்ைக கப்பல் ைகத்ெதாழில் :அச்சு த்தல்கள்
SRI LANKAN SHIPPING INDUSTRY: THREATS POSED
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9. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

ரவி

Mr. W.M.B.A Weerasekara, a disabled
Samurdhi beneficiary of Kurunegala,
Bamunakotuwa, Kadiharaya, has submitted
an application to the National Secretariat for
Disabled Persons on 14th May, 2012 to
receive the allowance entitled according to
the aforesaid statement; and

මහාමාර්ග,
පශ්නය - (1) :
(i)

ශී ලංකාෙව් නාවික කර්මාන්තයට තර්ජනයක් වන
ආකාරයට වරාය ෙමෙහයුම් සිදු කරන රටවල් පහ
කවෙර්ද;

the aforesaid application has been included
in the waiting list?

(ii)

ඉහත සඳහන් රටවල ඇති එක් එක් වරාෙයන්
එල්ල වී තිෙබන තර්ජන ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

(iii)

එවන් තර්ජනයන්ට එෙරහිව කටයුතු කිරීමට
ශී ලංකාව අෙප්ක්ෂා කරන ආකාරය සහ එමගින්
ෙද්ශීය නාවික කර්මාන්තයට පතිලාභයක් අත් කර
ෙදන ආකාරය කවෙර්ද;

(iv)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලට අදාළව, එක් එක්
වර්ෂෙය්දී ඉහත (ii) හි සඳහන් තර්ජනයන් එල්ල වී
ඇති වරායවල බහාලුම් ෙමෙහයුම් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(v)

ඉදිරි වර්ෂ 5 සඳහා ඉහත සඳහන් වරායවල
ෙමෙහයුම් පිළිබඳ පක්ෙෂේපණය කවෙර්ද;

Will he inform this House whether action will
be taken to grant the aforesaid allowance of
Rs. 3,000 to Mr. Weerasekara, who has been on
the waiting list since 21st May, 2012?

(c) If not, why?

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

(අ)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්
මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

වරාය

හා

නාවික

අමාත්යතුමාෙගන්

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ඇසූ
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(ආ)
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(i)

ශී ලංකාව බහාලුම් ෙමෙහයුම් ආකර්ෂණය කර
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කුමන
වරායවලින්ද;

(ii)

the threats posed by each such port in the
aforesaid countries, separately;

(ii)

ඉහත සඳහන් එක් එක් වරාෙයන් ලබා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන බහාලුම් ෙමෙහයුම් සංඛ්යාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

as to how Sri Lanka intends to fight against
such threats and how to make them
beneficial to local shipping industry;

(iii)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ලබා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉහත සඳහන් බහාලුම්
ෙමෙහයුම් මුළු සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

the container movements of the threatening
ports referred to in (a) (ii), separately in the
years 2010, 2011 and 2012 on per year
basis; and

(v)

the projections of operations of the
aforesaid ports for the next five years?

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
( அ) (i )

(b)

Will he also state -

இலங்ைக
கப்பல்
ைகத்ெதாழி க்கு
அச்சு த்தைல ஏற்ப த்தி ள்ள ைற கங்கைள
இயக்கும் ஐந் நா கைள ம்;

(i)

the ports from which Sri Lanka is going to
draw in container movements;

( i i ) ேமற்ெசான்ன
நா களி ள்ள
ஒவ்ெவா
சம்பந்தப்பட்ட
ைற கத்தினா ம்
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள
அச்சு த்தல்கைள
ெவவ்ேவறாக ம்;

(ii)

the number of container movements to be
drawn from each of the said ports,
separately; and

( i ii ) அத்தைகய
அச்சு த்தல்க க்ெகதிராகப்
ேபாரா வதற்கும் அவற்ைற உள் ர் கப்பல்
ேபாக்குவரத்திற்கு
அ கூலமாக்குவதற்கும்
இலங்ைக
எவ்வா
உத்ேதசித் ள்ள
என்பைத ம்;

(iii)

the total of the aforesaid container
movements to be undertaken by the Sri
Lanka Ports Authority?

( i v ) வ டவாாியாக 2010, 2011, 2012 ஆகிய
வ டங்களில் அ (ii ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
அச்சு த்தல்
வி க்கும்
ைற கங்களின்
ெகால்கலன்
ஏற்றி
இறக்குதல்கைள
ெவவ்ேவறாக ம்;
( v ) எதிர்வ ம் ஐந்
வ டங்களில் ேமற்ெசான்ன
ைற கங்களின் நடவ க்ைக ெதாடர்பான
எதிர்பார்ப் க்கைள ம்

(c) If not, why?
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i )

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

இலங்ைக ெகாள்கலன் ஏற்றி இறக்கல்கைள
எந்தத்
ைற கங்களி
ந்
கவர்ந் ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கின்ற
என்பைத ம்;

( i i ) ேமற்ப
ைற கங்கள் ஒவ்ெவான்றி
ந் ம்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட ள்ள ெகாள்கலன் ஏற்றி
இறக்குதல்களின்
எண்ணிக்ைகைய
ெவவ்ேவறாக ம்;
( i ii ) இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபயினால்
ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்ளப்படவி க்கும்
ேமற்ெசான்ன ெகாள்கலன் ஏற்றி இறக்குதல்களின்
ெமாத்த எண்ணிக்ைகைய ம்

(අ)

(i)

රට
ඕමානය

සලාලාහ් (Salalah)

සිංගප්පූරුව

සිංගප්පුරුව (Singapore)

මැෙල්සියාව

ක්ලැන්ග් සහ ටැන්ජුන්ග් ෙපලපාස් වරායන්
(Port Klang and Tanjung Pelapas
(PTP))

එක්සත් අරාබි එමීර්
රාජ්යය (UAE)

ෙජෙබල් අලි සහ ෙකෝර්ෆක්කාන් (Jebel Ali
and Khorfakkan)

ඉන්දියාව

ෙකොචින්, ෙචන්නායි සහ ජවහර්ලාල් ෙන්රු
වරාය (Cochin, Chennai & Jawaharlal
Nehru Port (JNP))

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he state (i)

the five countries handling port operations
posing a threat to the Sri Lankan shipping
industry;

වරාය

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

රට
එක්සත්
අරාබි එමීර්
රාජ්යය
(UAE)

(ii)
වරාය

ක්ලැන්ග් සහ
ටැන්ජුන්ග්
ෙපලපාස්
වරායන් (Port
Klang and
Tanjung Pela‐
pas (PTP))

ඉන්දියානු උප මහද්විපෙය් පති
අපනයන භාණ්ඩ ආකර්ශනය
කරගැනීමට වෑයම් කරන අතර
නැව් ෙසේවා ආයතන සමඟ හවුල්
ව්යාපෘති වලට සහභාගි ෙවමින්
සිටී.

ෙජෙබල් අලි සහ
ෙකෝර්ෆක්කාන්
(Jebel Ali and
Khorfakkan)

ෙම් ෙදකම ෙගෝලීය වරාය/
පර්යන්ත ෙමෙහයුම්කරුවන් වන
අතර පති අපනයන භාණ්ඩ
ආකර්ශනය කරගැනිමට කටයුතු
කරයි.

3,230,000

3,996,248

289,817

312,189

337,053

1,524,000

1,580.000

1,550,000

4,276,212

4,217,000

4,260,000

ෙකොචින්
(Cochin)
ෙචන්නායි
(Chennai)
ජවහර්ලාල්
ෙන්රු වරාය
(JNP)

ඉන්දියාව

(v)

2012

ඉදිරි වසර පහ තුළදී ඉහත සඳහන් වරාය වල
පෙක්ෂේපිත ෙමෙහයුම් පදනම් වන්ෙන් ඉන්දියාව,
පාකිස්තානය සහ බංගලාෙද්ශය වන රට වල
වරායයන්හි පෙක්ෂේපිත ෙමෙහයුම් මතය.
ඉන්දියාෙව්, පාකිස්තානෙය් සහ බංගලාෙද්ශෙය්
වරායයන්හි පෙක්ෂේපිත ෙමෙහයුම් පහත සඳහන්
සටහනින් දක්වා ඇත.

ඉන්දීය බහළු ධාරිතාවය 2020 වසර ෙතක් පුෙරෝකථනය

35,000,000

31,345,435
30,000,000
27,739,323
25,000,000

24,548,074
21,723,959

20,000,000

19,224,742
17,013,046
15,055,793

15,000,000

13,323,711
11,790,895
10,434,420
9,234,000
8,074,000
7,800,000
7,580,000

10,000,000

5,964,000
4,998,000
4,502,000

5,000,000

බංගලාෙද්ශෙය් බහළු ධාරිතාවය 2020 වසර ෙතක් පුෙරෝකථනය
4,500,000
4,000,000

3,982,530
3,568,575

3,500,000

(iv)

3,197,648
3,000,000

3,485,000

3,200,700

3,620,000

28,439,199

29,937,700

31,649,400

2,567,451

2,500,000

2,300,584
2,061,455
1,847,182
1,655,181
1,483,137
1,328,976
1,161,470
1,069,999
958,020
876,186
783,353
688,771

2,000,000
1,500,000
1,000,000

8,872,000

9,435,000

9,934,000

6,536,000

7,520,000

7,770,000

500,000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ක්ලැන්ග්
වරාය (Port
Klang)
ටැංජුන්ග්
ෙපලපාස්
(Tanjung
Pelapas)

2012

2006

සිංගප්පුරුව
(Singapore)

2011

2005

සිංගප්පූරුව

2010

2004

වරාය
සලාලාහ්
(Salalah)

2,865,276

විස්ෙසේ සම ඒකක

රට
ඕමානය

මැෙල්සියාව

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2007

2006

2005

පවත්නා වරාය වල නව යටිතල පහසුකම් පුළුල්
කිරීෙමන් නව ධාරිතාවයක් ඇති කිරීම තුළින් නැව්
ෙසේවා වල ඉල්ලීම් වලට මුහුණදිය හැකි ෙව්. ෙමය
අවශ්ය වී ඇත්ෙත් ෙගෝලීය පර්යන්ත ෙමෙහයුම්කරුවන්/නැව් ෙසේවාවන් සමඟ හවුල් ව්යාපාර ඇති
කිරීෙමන් අති විශාල බහළු යාතා වලට ඉඩකඩ
සැපයීම සඳහා ෙව්. SAGT සහ CICT ආයතන ෙගෝලීය
පර්යන්ත ෙමෙහයුම්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති
කරෙගන ඇත. වර්තමානෙය් අපට අති විශාල බහළු
යාතා ආකර්ශනය කරගත හැකි අතර දියුණු කරන
ලද ඵලදායිතාවය සමඟ පැය 24 තුළම ෙමෙහයුම් කළ
හැකිය.

2004

(iii)

3,022,524

2014

ෙකොචින්,
ෙචන්නායි සහ
ජවහර්ලාල්
ෙන්රු වරාය
(Cochin, Chen‐
nai & Jawahar‐
lal Nehru Port
(JNP))

ඉන්දියානු බහළු ෙමෙහයුම් වල
සෘජු නාවුක ෙසේවාවන් ලබාගනු
වස් පධාන නාවුක ෙසේවාවන්
ආකර්ශනය කරගැනීමට
ෙපෞද්ගලික පර්යන්ත
ෙමෙහයුම්කරුවන් සමඟ
ඉන්දියාෙව් පධාන වරාය භාරයන්
කටයුතු කරමින් සිටී.

13,270,000

2013

ඉන්දියාව

තවත් ෙගෝලීය වරාය පර්යන්ත
ෙමෙහයුම් කරනු ලබන එෙමන්ම
නැව් ෙසේවා ආයතන සමඟ හවුල්ව
කටයුතු කරන නැෙඟනහිර
ඉන්දියානු ෙවරෙළේ බංගලාෙද්ශය
සහ මියන්මාරෙය් නැව් බඩු
ආකර්ශනය කර ගැනීමට උත්සාහ
කරන වරායකි.

13,000,000

2012

එක්සත්
අරාබි එමීර්
රාජ්යය
(UAE)

සිංගප්පුරුව
(Singapore)

11,600,000

2011

මැෙල්සියාව

ඉන්දියානු අර්ධ මහද්විපෙය් වැඩි
වැඩිෙයන් පති අපනයන නැව් බඩු
ආකර්ශනය කර ගැනීමට උත්සාහ
දරයි.

2011

2010

සිංගප්පූරුව

සලාලාහ්
(Salalah)

2010

ෙකෝර්ෆක්කාන්
(Khorfakkan)

2009

ඕමානය

අභිෙයෝග

වරාය
ෙජෙබල් අලි
(Jebel Ali)

2008

රට

438

විස්ෙසේ සම ඒකක
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පාකිස්තානෙය් බහළු ධාරිතාවය 2020 වසර ෙතක් පුෙරෝකථනය
4,500,000

4,000,000

3,989,969
3,764,139
3,547,727

3,500,000

3,343,758
3,151,516
2,968,912
2,799,553
2,638,599
2,486,898
2,343,919
2,209,160
2,063,000
1,931,000

විස්ෙසේ සම ඒකක

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,967,744
1,748,381

1,729,150
1,559,634

440

මුල් පිටුෙව් පළ කළ පවෘත්තියක් නිසා ලංකාෙව් අධ්යාපන
තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්යන්තරයට හා ෙද්ශීය වශෙයන් ෙනොමඟ
යවන චිතයක් සමහර විට මැෙවන නිසා ෙම් පකාශය කිරීමට ඉඩ
දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම
පවෘත්තියට අදාළ ෙතොරතුරු ලබා ගත්, ජනෙල්ඛන හා
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2009/10 වර්ෂෙය් දී
පවත්වනු ලැබූ ගෘහ ආර්ථික ඒකකවල ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ
සමීක්ෂණෙය් අදාළ දත්ත සඳහා සාධාරණ ෙනොවන අර්ථ
කථනයන් ලබා දීෙමන් සකස් කරනු ලැබූ පවෘත්තියක් බව පහත
දැක්ෙවන කරුණුවලින් සනාථ වනු ඇත.

1,000,000

500,000

(ආ)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

(i)
රට

වරාය

බංගලාෙද්ශය

චිතෙගොංග් (Chittagong)

ඉන්දියාව

ටියුටිෙකොරින්, ෙචන්නායි, කල්කටා, ෙහෝල්ඩියා,
විසැග් සහ ෙකොචින් (Tuticorin, Chennai, Cal‐
cutta, Haldia, Vizag and Cochin)

පාකිස්තානය

කරච්චි (Karachi)

නැෙඟනහිර
අපිකාව

ෙමොම්බාසා සහ ඩාර් සලාම් (Mombasa and Dar
es salaam)

(ii)

(iii)
(ඇ)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-

දැනට පවත්නා ෙවළඳෙපොළ ෙකොටස එෙලසම තබා ගන්නා
අතර වසරින් වසර සම්පුර්ණෙයන් 2% සිට 10% දක්වා
වර්ධනයක් ආකර්ශනය කරගැනීම.
වසරින් වසර සමස්ථ වශෙයන් 2% සිට 10% දක්වා
වර්ධනයක්.

පැන ෙනොනඟී.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට, ගරු අධ්යාපන අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාෙග්
අමාත්යාංශ නිෙව්දනය.

අධ්යාපන තත්ත්වය පිළිබඳ ෙනොමඟ
යවනසුලු පවෘත්ති වාර්තාව:
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය

கல்வி நிைல பற்றி ெவளியான தவறாக
வழிநடத் ம் ெசய்தி: கல்வி அைமச்சாின
கூற்
MISLEADING NEWS REPORT ON LEVEL OF
EDUCATION: STATEMENT BY MINISTER OF
EDUCATION

එම සමීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව පාසල් යන අවුරුදු 5ත් 19ත්
අතර වයෙසේ ශිෂ්ය ජනගහනය මිලියන 5.6ක් ෙහවත් ලක්ෂ 56කි.
පාසල් ෙනොගිය බව පකාශ කරනු ලැබූ සංඛ්යාව මිලියන 5.6කින්
31,644කි. එය පාසල් යන ජනගහනෙය් පතිශතයක් ෙලස
දැක්වූෙවොත් 0.55කි. එෙසේ පාසල් ෙනොගිය දරුවන්ෙගන්
6,147ෙදනකු දුප්පත් යැයි වර්ගීකරණය කරන ලද පවුල්වල
දරුවන් වූ අතර, ඔවුන් කුමන ෙහේතුවක් නිසා පාසල්
ෙනොයන්ෙන්දැයි විමසීෙම්දී ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා පාසල් ගමන
නතරවූ බැව් පකාශ කළ සංඛ්යාව 1,841කි. එය පාසල් ෙනොගිය
දුප්පත් දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව වූ 6,147හි පතිශතයක් ෙලස සැලකූ
විට 29.7ක් වන බව සැබෑවකි.
එම පතිශතය සමස්ත පාසල් ෙනොයන සංඛ්යාෙව් පතිශතය
ෙලසට වැරදි අර්ථකථනයක් ෙම් තුළින් ලැබීම සාධාරණ ෙනොවන
නිසා ලංකාෙව් මූලික අධ්යාපන පදනම පිළිබඳ යුෙනස්ෙකෝව හා
ජාත්යන්තරවත්, අෙප් රෙට්ත් පිළිගත් සංඛ්යා දත්ත කිහිපයක් ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.
ජාතික මට්ටෙමන් සකස් කරනු ලබන සෑම දර්ශකයක්ම පාථමික
අධ්යාපනෙය් ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නවා ගරු කථානායකතුමනි.
පාථමික අධ්යාපනය සඳහා ඇතුළත් වීෙම් පතිශතය සියයට
98.3යි. පාථමික පාසල් චකය සඳහා සහභාගි වන ශිෂ්ය අනුපාතය
සියයට 98.2යි. පාථමික අධ්යාපනෙය් ගිලිහීයාෙම් අනුපාතය
සියයට 0.23 යි. පාථමික චකය අවසන් ෙකොට ද්වීතීයික චකය
සඳහා සහභාගි වන ශිෂ්ය පතිශතය සියයට 99යි. පාථමික චකෙය්
ශිෂ්ය - ගුරු අනුපාතය1:17යි. ජාත්යන්තර මට්ටමින් සංසන්දනය
කිරීෙම්දී ලංකාෙව් පාථමික අධ්යාපනෙය් මට්ටම ඉතාම ඉහළ
ගුණාත්මකභාවයක් සහිතව දකුණු ආසියානු කලාපෙය් පථම
ස්ථානයත්, සමස්ත ආසියානු කලාපෙය් ඉහළ සංවර්ධනයක් අත්
පත් කරගත් රටවල් සමඟ ඉතාම කිට්ටුෙවන් ෙපළ ගැසී සිටින
බවත් පහත සඳහන් සංඛ්යාෙල්ඛන මඟින් මැනවින් ෙපන්නුම්
ෙකෙර්.
දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල් සමඟ සැසඳීම:
පාථමික අධ්යාපනෙය් ශිෂ්ය සහභාගිත්වය -බංගලිෙද්ශය
සියයට 88යි. භූතානය සියයට 88යි. ඉන්දියාව සියයට 96යි.
ෙන්පාලෙය් නැහැ. පාකිස්තානය සියයට 66යි. මාල දිවයින
සියයට 99යි. ශී ලංකාව සියයට 96යි.
පාථමික ශිෂ්ය ගුරු අනුපාතය - බංග්ලා ෙද්ශය සියයට 54යි.
භූතානය සියයට91යි. ඉන්දියාෙව් නැහැ. ෙන්පාලය සියයට74යි.
පාකිස්තානය සියයට85යි. මාලදිවයින සියයට 91යි. ශී ලංකාව
සියයට 68යි.

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

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය සති අන්තෙය් ජාතික පුවත්
පතක "දුප්පත් දරුවන් සියයට තිහකට පාසල එපාෙව්" යනුෙවන්

5වන ෙශේණිය ෙතක් රැඳී සිටීෙම් අනුපාතය, බංග්ලා ෙද්ශය
සියයට 55යි; භූතානය සියයට 96යි; ඉන්දියාව සියයට 66යි;
ෙන්පාලය සියයට 62යි; මාලදිවයින සියයට 98යි; ශී ලංකාව
සියයට 94යි. ඒ වාෙග්ම සංවර්ධිත රටවල් සමඟ සැසඳුවත්
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ඉදි කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව ෙකොළඹ
නගරය තුළින් කිසිම පිරිසක් ඉවත් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන අතර, ෙමම ඉදි කරන නිවාස
ව්යාපෘති
සඳහා අඩු පහසුකම් සහිත ජනාවාසවල
පදිංචිකරුවන් පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

පාථමික චකය සම්පූර්ණ කරන ශිෂ්ය අනුපාතය, ශී ලංකාව සියයට
99.5යි; පකිස්තානය සියයට 67යි. බංග්ලා ෙද්ශය සියයට 66යි;
ෙන්පාලය සියයට 62යි; ඉන්දියාව සියයට 97යි; ඕස්ෙට්ලියාව
සියයට 98.1යි. ජර්මනිය, ජපානය, ෙකොරියාව වැනි රටවල සියයට
100ක් තිෙබනවා. ස්වීඩනය, ෙනෝර්ෙව් වැනි රටවල සියයට 99ක්
තිෙබනවා. සවුදි අරාබිය සියයට 85ක් තිෙබනවා. ඒ අනුව
ලංකාෙව් සියයට 99.5ක් වැනි ඉතා ඉහළ ජාත්යන්තර තලයක
පාථමික අධ්යාපනය පවතිනවා. ශී ලංකාෙව් අධ්යාපනය
ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙමන්ම ජාතික වශෙයන්ද මූලික පදනම
සපයන පාථමික අධ්යාපනය ඇතුළුව සමස්ත අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට
ඉතා ශීඝ ෙලසට සංවර්ධනය ෙවමින් ඉහළ ගුණාත්මකභාවයක්
අත්පත් කර ෙදන අවධියක් ගත කරමින් සිටීම පක්ෂ, විපක්ෂ
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රටට ආඩම්බරයක් බව ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරමින් මෙග් පකාශය අවසන් කරනවා.

(4)

වන්දි ලබා ස්වකැමැත්ෙතන් ඉවත්වීම අදාළ වන්ෙන්
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත නිවාස ව්යාපෘතිය
සඳහා ෙව්. ඒ අනුව, ඔවුන්ට හිමි වන්දි මුදල් ගණනය කරනු
ලබන්ෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් විධිවිධාන
අනුව රජෙය් තක්ෙසේරුකරු විසිනි. ඉඩම් අත්පත්
කර ගැනීෙම් පනත පකාරව රජෙය් තක්ෙසේරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වන්දි මුදල් ගණනය කර ඉදිරිපත්
කළ විගස වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරනු ඇත.

(5)

මැෙල් වීදිය හා ජස්ටිස් අක්බර් මාවතට මුහුණලා පිහිටි
ව්යාපාරික ස්ථාන ඉවත් කිරීම ෙමම ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම්
සිදු කරන කාලය තුළ සිදු ෙනොකරන අතර, ෙමම
ව්යාපෘතිෙය් නව මහල් නිවාස ඉදි කිරීෙමන් පසු බිම් මහල
සහ පළමු මහල එම ව්යාපාරික ස්ථාන සියල්ලම සඳහා
ෙවන් කරනු ඇත. වසර 2ක කාලයක් තුළ එම මහල්
ෙදෙකහි වැඩ නිම වූ පසු, එම ව්යාපාරික ස්ථාන සඳහා එම
මහල් ෙදක ෙවන් කර ෙදනු ලබයි. ඒ අනුව, ෙමම
ව්යාපාරිකයන් හට එම ස්ථානෙයන්ම කඩ කාමර ලබා
ෙදනු ලබන නිසා පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් කිසිදු ෙවනසක් සිදු
ෙනොවනු ඇත.

(6)

සාමාන්ය ෙපළ විභාගය කරන සිසුන් පදිංචි නිවාස පිළිබඳව
ෙමෙතක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත දැනුම් දී
ෙනොමැති අතර, එෙසේ සාමාන්ය ෙපළ විභාගය කරන සිසුන්
සිටින පවුල් සඳහා සහනයක් ලබා දිය හැකි අතර, සාමාන්ය
ෙපළ විභාගය අවසාන වන තුරු -ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
ඉල්ලා සිටින පරිදි- එම පෙද්ශවලින් එම නිවාස ඉවත්
ෙනොකිරීමට කටයුතු සිදු කළ හැක.

ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිය අවට පෙද්ශවලින් ඉවත්
කරන ලද වැසියන්ට නිවාස:
සභානායකතුමාෙග් පකාශය
ெகாம்பனித்ெத பிரேதசத்தி
ந்
ெவளிேயற்றப்பட்ட கு யி ப்பாள க்கு
ட் வசதி: சைப தல்வாின கூற்

HOUSES FOR EVICTED RESIDENTS IN VICINITY
OF SLAVE ISLAND: STATEMENT BY LEADER OF
THE HOUSE
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
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(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා 23(2) යටෙත්
නඟන ලද පශ්නයකට අද පිළිතුරු ෙදන බව මා පකාශ කළා. ඒ
අනුව එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

01.

02.

2014 ජනවාරි මාසෙය්දී, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මාවෙත් දැනට ඉදිකිරීම් නිම ෙවමින් පවතින නිවාස
ව්යාපෘතියකින් ෙමම පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීමට කටයුතු
කරනු ඇත.
දැනට ෙකොළඹ නගරය තුළ පවතින 70,000ක් පමණ අඩු
පහසුකම් සහිත නිවාස සඳහා ෙකොළඹ නගර සභා සීමාව
තුළ නිවාස 15,000ක් පමණ ඉදිෙවමින් පවතී. ෙබ්ස්ලයින්
මාවෙත් ඉදිකරන නිවාස ව්යාපෘතිය එයින් එකක් පමණකි.
ෙබ්ස්ලයින් මාවෙත් ඉදි වන නිවාස එම පෙද්ශෙය් අඩු
පහසුකම් සහිත ජනතාවට ලබා දීමට ෙයෝජිත අතර,
ෙමමඟින් නිදහස් වන ඉඩම් නැවත නිවාස ව්යාපෘති ඉදි
කිරීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට මුලිකව බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.
එම නිසා ෙමම ජනතාවට ෙදමටෙගොඩ මහල් නිවාස
ව්යාපෘතිෙයන් නිවාස ලබා දිය ෙනොහැකි අතර, 2014
මාර්තු මාසයට ෙපර ෙකොළඹ නගරය තුළ නිම වීමට
ෙයෝජිත නිවාස ව්යාපෘතියකින් ෙමම ජනතාවට නිවාස
ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

(3)

ඉහත ස්ථානවලට අමතරව නිවාස 60,000ක් පමණ
ෙකොළඹ නගරය තුළ අඩු පහසුකම් සහිත ජනතාව සඳහා

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින
දරුවන් ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන පළමුෙවන්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම, මම ඒ අයට දැනුම් ෙදන්නම්
අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ෙකොළඹ
පෙද්ශෙය් දැනට අලුතින් නිවාස තනාෙගන යන බව කිව්වා අඩු
ආදායම් නිවාස ඉවත් කිරීම පිළිබඳවත් ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ. ඒ
අයටත් අලුත් නිවාස ෙදන්න දැන් ෙමතැනදී ෙපොෙරොන්දු වූ නිසා,
ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරනවාට වඩා, උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී අදාළ මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා
දුන්ෙනොත් ෙල්සියි. අනික් කාරණය තමයි, දැන් නගර සභාෙවනුත්
නිවාස ඉදි කරන්න යනවා. UDA එෙකනුත් නිවාස ඉදි කරනවා.
ඒ නිසා ෙම් ෙදෙකහි යම්කිසි සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කෙළොත්
වඩා ෙහොඳයි. Then, you will know when the actual stock is
coming.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහොඳයි.
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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014
APPROPRIATION BILL, 2014

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.
[පගතිය : ෙදසැම්බර් 03]
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .
[ேதர்ச்சி: சம்பர் 03]
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

Considered further in Committee [Progress: 03rd December ]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

105 වන ශීර්ෂය.- ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.5 ,485,410,000
தைலப் 105.- ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்மீண் வ ஞ் ெசல
பா 5,485,410,000

HEAD 105.- MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 5,485,410,000

187 වන ශීර්ෂය.- ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 101,000,000
தைலப் 187.-

தலீட்

ஊக்குவிப் அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 101,000,000
HEAD 187.- MINISTER OF INVESTMENT PROMOTION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 101,000,000

[පූ.භා. 10.00]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින්
අදාළ අංක 105, 218, 281, 305 සහ 187 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන්
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතු යැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අවස්ථාව අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය සහ ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
විවාද කරන අවස්ථාවයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට රුපියල්
බිලියන 106ක් නැත්නම් ෙකෝටි 10,600ක්, මුළු වැය වීෙමන්
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සියයට 6.87ක් විධියට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක
ඇත්තටම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංශය විශාල හැන්දකින්
ෙබදා ගන්නා අමාත්යාංශයක් කියලා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 2010
දී රුපියල් ෙකෝටි 6,100ක් වැය කරපු අමාත්යාංශයක්. අද රුපියල්
ෙකෝටි 10,600ක් ෙවන් කරනවා. ෙම් රජය බහුතරවාදී
පතිපත්තියක් තිෙබන රජයක්. ෙකොෙහොමද, ෙම් බහුතරවාදය ෙම්
රජය ඇති කරෙගන තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක ඇති කරෙගන
තිෙබන්ෙන් ජන මතයට විරුද්ධව. 2010 මහ මැතිවරණෙයන් පසු
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් එක් කරෙගන ජන මතයකට විරුද්ධව
බහුතරයක් කෘතිමව සාදා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක 2010 ජන
මතයයි. අද අපි දන්නවා කම කමෙයන් ඒ අනුපාතයනුත් ෙවනස්
ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් කෘතිම බහුතරය පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට
විරුද්ධව පමණක් ෙනොෙවයි, අධිකරණ තීරණ ෙවනස් කරමින්,
රාජ්ය බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරමින් ඔවුන්ට ඕනෑ ඕනෑ
විධියට වැඩ කරෙගන යනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට අදාළ දිවිනැගුම පනත් ෙකටුම්පතත් සම්මත කර
ගත්ෙත් ඔය විධියටයි කියලා අප මතක තියා ගන්නට ඕනෑ.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ව්යවස්ථාවන් හතකට පටහැනි වුණත්,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එවැනි තීරණයක් දුන්නත් කෘතිමය
පාර්ලිෙම්න්තු බහුතරය පාවිච්චි කරලා එදා ඒ පනත් ෙකටුම්පතත්
සම්මත කර ගත්තා.
බස්වලින් පාර්ලිෙම්න්තුව අසලට ජනතාව ෙගනැල්ලා,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට පයින් ගහලා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කළ එක අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. ඊට
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරියටත් ෙගදර යන්න සිදු
වුණා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙකොට
සංචාරක ව්යාපාරය, සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන, ඇඟලුම්
කර්මාන්තය කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම ආර්ථික සංවර්ධනයට
සම්බන්ධයි කියලා කියන්න පුළුවන්.
ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් කෙළොත්, අපි
2003 දී ෙඩොලර් බිලියන ෙදක හමාරක, තුනක පමණ ඇඟලුම්
අපනයනය කළා. අද ඒ පමාණය ෙඩොලර් බිලියන පහක් පමණ
වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙඩොලර්වලින් බැලුෙවොත්, බංග්ලා ෙද්ශය 2003
දී ෙඩොලර් බිලියන 5ක් අපනයනය කළා. අද ෙඩොලර් බිලියන 20ක්
අපනයනය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් විශාල පිම්මක්; හතර ගුණයක
පිම්මක්. එෙලසම චීනයත් ෙඩොලර් බිලියන 50 ඉඳලා ෙඩොලර්
බිලියන 160කට ගියා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සංචාරක ව්යාපාරය ගැන
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කෙළොත්, ගිය මාසය වන ෙකොට මාලදිවයිනට
සංචාරකයින් ලක්ෂ 12ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් අපට එවැනි
පිම්මකට යන්න බැරි වුණත්, යුද්ධය නිමා වීෙමන් පස්ෙසේ
සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම කම කමෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් එවැනි පිම්මකට යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
තායිලන්තෙය් සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම මිලියන 10 ඉක්මවා
ෙගොස් තිෙබනවා.
සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන ගැන කථා කරද්දී -ඒ පමාණ
ෙඩොලර්වලින් බැලුෙවොත්- වියට්නාමයට සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන
ෙඩොලර් බිලියන 10ක් එනෙකොට, මැෙල්සියාව ෙඩොලර් බිලියන
50ක් ඉක්මවා යනෙකොට, ශී ලංකාවට යාන්තෙමන් තමයි ෙඩොලර්
බිලියනයක සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන එන්ෙන්. නමුත් මම
සංචාරක ව්යාපාරය ගැනවත්, සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ගැනවත්
කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. මෙග් සෙහෝදර මන්තීවරු,
මන්තීවරියන් ඒ ගැන අද කථා කරයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මන්තීවරෙයක්

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් එක් දිශාන්තයක් තමයි,
ෙම් රෙට් දිළිඳුකම; නැත්නම් දරිදතාව අඩු කිරීම. ඇත්තටම
'දරිදතාව' කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන පශ්නයයි ෙමතැන
තිෙබන්ෙන්. මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට
පැමිණ අය වැය කථාව කරන ෙකොට ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කළා,
දරිදතාව සියයට 15.2 ඉඳලා ෙම් අවුරුද්ද වන ෙකොට සියයට
6.4කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ෙකොෙහොමද ඒක සිදු වුෙණ් කියන එක තමයි අපට තිෙබන
පශ්නය. අපි දන්නවා, ගෘහ ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය ඒක
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කරන්ෙන්.
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්යි.
1980 ඉඳලා දරිදතාවෙය් දත්ත ඔවුන් පකාශ කර තිෙබනවා.
එනමුත් 2004 දී තමයි දරිදතාවෙය් නිල ෙර්ඛාව හැදුෙව්. දැන් ෙම්
ඔක්ෙකොම මනින්ෙන් දරිදතාවෙය් නිල ෙර්ඛාව අනුවයි. ෙම්
ෙර්ඛාව හදා ගත්ෙත් 2004 දී. එදින සිට තමයි ෙම් දරිදතාව
මනින්ෙන්. ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයත් භාවිත කරනවා,
දරිදතා ෙර්ඛාව ඉක්මවා යාමට අවශ්ය කරන ආදායම් මනින්න.
ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයත් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට ෙදන
දත්තයි. අපි දරිදතාව අධ්යයනය කරන්න යනවා නම් ෙම් පසුබිම
ෙත්රුම් ගන්න එකත් වැදගත් ෙවනවා. ෙම් දරිදතා නිල ෙර්ඛාව "Official Poverty Line" කියලා ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා. - ඒ
ෙගොල්ලන් මැන ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එකම
පුද්ගලයකුට අවශ්ය අවම දිනපතා ශක්තිය කිෙලෝ කැලරි 2030යි
කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 2002 දී ආහාර හා ආහාර
ෙනොවන පරිෙභෝජනයට රුපියල් 1423කින් පුද්ගලයකුට ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන්. ඒෙකන් පහළට වැටුෙණොත් තමයි දරිදතාව
නැත්නම් දුප්පත්කම කියලා හඳුන්වන්ෙන්. 2009 - 2010 ෙවන
ෙකොට ඒ කිෙලෝ කැලරි 2030ට රුපියල් 3000ක් වියදම් කෙළොත්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒකට අඩුෙවන් වියදම් කෙළොත් තමයි
දුප්පත් කියලා හඳුනා ගත්ෙත්. 2013 සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන
ෙකොට ඒකට වැය කළ යුතු මුදල රුපියල් 3766යි කියලා සඳහන්
කරනවා. තව විධියකට කිව්ෙවොත් ඒෙක් රුපියල් - ෙඩොලර්
අනුපාතය බැලුෙවොත් ෙඩොලර් 29කින් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් කියන එකයි කියන්ෙන්. නැතෙහොත් ෙඩොලරයකට
අඩුෙවන් ලැෙබනවා නම් තමයි දුප්පත් කියලා හඳුන්වන්ෙන්. තව
විධියකට කිව්ෙවොත් රුපියල් 125කින් දවසකට පුද්ගලයකුට
අවශ්ය කැලරි පමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එකයි.

(An Hon. Member)

ඒ ෙමොකක්ද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

කුටුම්බ පරිෙභෝජනය 2007 සිට අද වන ෙකොට සියයට 15.2
සිට 6.5ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. කාටද, රුපියල් 3,766කින් ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන්? දරිදතා නිල ෙර්ඛාව පුද්ගලෙයක් ෙසමින්
ෙසමින් නැති කරන මරණ ෙර්ඛාවක් හැටියට පත් ෙවනවා. ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන අපි පශ්න කරනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, ෙලෝකයම -ජාත්යන්තරව- පිළිගන්ෙන් ඒකයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රාජ්ය, තම ආර්ථික පතිපත්තිය, දරිදතාෙවන් පසුවන ජන
සංඛ්යාව තීරණය කර තිෙබන්ෙන් එවකට ලක්ෂ පහෙළොවක
විතර ෙසනඟකටයි. වැරදි පදනම් භාවිත කරනවා නම් ෙම්ක
ආශ්චර්යයක් කරන්න පුළුවන්; සංඛ්යාවලින් ආශ්චර්යයක්
කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිසුන්ෙග් ජීවන කමෙයන්
ආශ්චර්යයක් කරන්නට බැහැ, කවදාවත්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එෙහම නම් ෙලෝකයම වැරදියි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

සමහර ෙවලාවට නිලධාරින් ඇමතිතුමාව මඟ හැරියාද දන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ඇමතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමාවත් මඟහැරිෙයොත් අපි
දන්නවා, ෙමොනවා ද ෙවන්ෙන් කියලා. එතෙකොට අන්ධයා තවත්
අන්ධයකුට මඟ ෙපන්වනවා වාෙග් වැඩක් තමයි සිද්ධ ෙවන්නට
යන්ෙන්. සංඛ්යා දත්තවලින් සංවර්ධනය ෙගනි යන්නට බැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

දැන් ෙඩොලර් එකහමාරයි.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද, ඒක ජාත්යන්තර
මිණුම් දණ්ඩ කියලා. පිළිගන්නවා ද, නැද්ද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙම් අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය් ගත් ඉලක්කම්වලින් මම
කියන්ෙන්. එතෙකොට ඔබතුමා කියන එක පිළිගන්නද, නැත්නම්
ෙම් රෙපෝර්තුවල තිෙබන ෙද් පිළිගන්නද කියන පශ්නය අපට
පැන නැෙඟනවා. ඒකයි මම අහන්ෙන්.
ඔබතුමා කියන ඒවා පිළිගන්න වුෙණොත් ඔබතුමා ඒ පැත්ෙතන්
ෙම් පැත්තට එනෙකොට අපට අෙනක් ෙද්වලුත් පිළිගන්න ෙවනවා.
ඒ නිසා මම ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ.

கம)

දුගී පවුල්වල අධ්යාපන මට්ටම බැලුෙවොත් සියයට 95කම
අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය ෙපළ දක්වා වූ අධ්යාපන මට්ටමට අඩු
අධ්යාපන මට්ටමකුයි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් පවුල්වලින් සියයට
45ක් විතර කෘෂි කර්මාන්තෙය්යි ෙයදී සිටින්ෙන්. සියයට 35ක්
ෙසේවා අංශෙය් සිටිනවා. නමුත් ෙසේවා අංශය වුණත් ශමය භාවිත
කරන අඩු ආදායම් ලබන රැකියාවලයි ෙයදී සිටින්ෙන්. ඔවුන්ෙග්
නිවස දිහා බැලුවත් දුර්වල යටිතල පහසුකම් ඇති ෙබොෙහොම
අසරණ තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පවුල්වල නිවාසවලින්
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සියයට 70කට කාමර ෙදකක්වත් නැහැ. සියයට 10කට විතර
වැසිකිළියක්වත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] දුප්පත් මිනිසුන් ගැන කථා
කරන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. සියයට 1ක ආර්ථීක
සංවර්ධනයක් තිෙබන රජයක් කියලා කියන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක්
අහෙගන ඉන්න. ඒ දුප්පත් අය -සියයට 70ක්- විදුලි බල්බය
ෙවනුවට ලාම්පු ෙතල් කුප්පි ලාම්පුව තමයි භාවිත කෙළේ.
එයින් සියයට 95ක් ආහාර පිළිෙයල කිරීමට භාවිත කරන්ෙන්
දර. ෙම්ෙක් ෙලොකු ෙවනසක් සිදු වුණා කියා සඳහන් කරන්න
වෑයම් කළාට එෙහම ෙවනසක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. තර්කයට තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න අද මුළු දවසම
තිෙබනවා.
ෙමතැනදී රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව කියා තවත්
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම්ක අමුණුගම වාර්තාව ෙනොෙවයි. ෙම්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාව. ෙමහි
142 වන පිටුෙව් ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය කියා සඳහන්
කරනවා. පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය හදලා තිෙබන්ෙන් ආහාර හා
මද්යසාර ෙනොවන පානවලටයි. ඒ කියන්ෙන් මද්යසාරය අයින් කර
තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. පවුලක හතර ෙදෙනක්
සිටිනවා නම් යන වියදම තිෙබනවා. 2013 සැප්තැම්බර් මාසය වන
විට රුපියල් 49,186යි. 2012 සැප්තැම්බර් මාසය වන විට රුපියල්
46,307යි. ඒ කියන්ෙන් හතර ෙදෙනකුට රුපියල් 50,000කට
ආසන්නව ඕනෑ කියා මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාෙව්ම සඳහන්
කර තිෙබනවා. එතෙකොට ඒක පුද්ගල වියදම කීයද? [බාධා
කිරීමක්] ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අද කථා
කරන්න අවස්ථාවක් දීලා නැද්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. අෙන්,
කරුණාකර, මට පසුව ෙමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් සලසා
ෙදන්න. එතෙකොට හරහට කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ.
මසකට ඒක පුද්ගල වියදම රුපියල් 12,400ක් පමණ ෙවනවා.
අප ඒක දරිදතා ෙර්ඛාව එක්ක සසඳමු. ඒ කියන්ෙන් ජීවත් ෙවන්න
ෙඩොලර් 29 ෙවනුවට ෙඩොලර් 95ක් අවශ්යයි කියන එකයි ෙම්
වාර්තාෙව් සඳහන් කරන්ෙන්. දවසකට ෙඩොලර් 3කට වැඩිය ඕනෑ
කියන එක තමයි සඳහන් කරන්ෙන්. එතෙකොට මා
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් ගත්ෙතොත්
එක් පුද්ගලයකුට දවසකට එකක්ද එෙහම නැත්නම් ෙඩොලර්
තුනක්ද ඕනෑ කියා. රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත් රුපියල් 130ක්ද
රුපියල් 390ක්ද දවසකට පුද්ගලෙයක්ට ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය
වන්ෙන්? ඔබ කල්පනා කරලා හිතට, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න.
ලංකාෙව් ජීවත් වන මනුෂ්යෙයකුට දවසකට අවම වශෙයන්
රුපියල් 125කින් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. එෙහම ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් කියලා කියනවා නම් ඔබතුමන්ලා ජීවත් ෙවන්ෙන්
ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා ජීවත් ෙවන්ෙන් හීනයක කියලා
මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මිනිසුන්ෙග් දුප්පත්කම ෙනොෙත්ෙරන
එක ෙම්ෙකන්ම පැහැදිලි ෙවනවා. බත් පැකට් එකක් ගන්න
ගිෙයොත් ඒ රුපියල් 125 වියදම් ෙවනවා. එෙහනම් රුපියල්
125කින් දවසක් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආහාර පාන,
උෙද්ට ෙපොල් ෙගඩිය, පාන් ෙගඩිය, ෙරොටිය, බත් පාර්සලය,
එළවලු, හවසට ෙගවල් කුලී, භූමිෙතල්, වාහන, අධ්යාපනය කියන
ෙම්වාට ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා
බලන්න, නිකම් කෑ ෙකෝ ගහන්ෙන් නැතිව. ෙමොනවාද කරන්ෙන්?
එක එක ෙවලාවට එක එක දත්ත ෙදනවා. ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය එක දත්තයක්
ෙදනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් තව දත්තයක්
ෙදනවා. ෙම් ෙදන රෙපෝර්තුවල තව දත්ත තිෙබනවා. අපිට
කියනවා, "ඒවා පිළිගන්න එපා, අපි කියවන දත්ත පිළිගන්න"
කියලා. ඔය තර්කය තමයි දිගින් දිගටම ෙගෙනන්ෙන්. ෙමොකක්ද,
ෙම්ෙකන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දරිදතාව අඩු ෙවනවාය කියලා ෙම්
කෘතිම දත්තවලින් ෙපන්වන්න හැදුවාම දුප්පත් මිනිසුන්ට
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අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා. ෙමොකක්ද සිදු වන අසාධාරණය?
එතෙකොට ඒ අයට ලැෙබන්න තිෙබන සහනාධාර කපා ෙගන,
කපා ෙගන යනවා. අපි දන්නවා, සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන
යටෙත් 2006දී ලක්ෂ 19කට විතර ඒ සහානාධාරය ලැබුණු බව.
නමුත් 2013 වන ෙකොට ලක්ෂ 14කට තමයි ඒ සමෘද්ධි
සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන්. ඒ පමාණය ලක්ෂ 5කින් අඩු කරලා
තිෙබනවා. පවුල් සංඛ්යාව සියයට 25කින් අඩුෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් දත්තවලින් වැඩක් නැහැ. පාරට ගිහිල්ලා අහිංසක මිනිෙහකුට
කථා කෙළොත් අපිට ඒෙකන් දැනගන්නට පුළුවන්, ඒ අයෙග් ජීවන
තත්ත්වය ඉහළට ගිහිල්ලාද, පහළට වැටිලාද කියන කාරණය. ෙම්
දත්තවල කථාවලින් වැහිලා ආණ්ඩු කර ෙගන යන්න වෑයම්
කරන්න එපා.
වියළි සලාක වැඩසටහනක් තිබුණා. 2006 දී පවුල්
122,000කට ඒ වැඩසටහන කියාත්මක වුණා. අද ඒ වැඩසටහන
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩසටහන කියාත්මක ෙවනවා
නම් ඔබතුමන්ලා කථා කරන ෙකොට ඒකට උත්තර ෙදන්න. නමුත්
අපිට දුන්නු දත්ත අනුව නම් ඒ වැඩසටහන නතර කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩසටහන දැන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපෝෂණ දීමනා
වැඩසටහනකුත් තිබුණා. 2006 දී පවුල් 186,000කට ෙම්
වැඩසටහනින් පිළිසරණක් ලැබුණා. නමුත් ඒක ශීඝෙයන් පවුල්
33,000කට අඩුෙවලා තිෙබනවා.
වැරැදි දත්ත තුළින් කියා කෙළොත් වැරැදි නිගමනවලට එනවා;
වැරැදි පතිපත්ති ඉෙබ්ටම හැෙදනවා. අන්තිමට ඒක වැඩිෙයන්ම
වදින්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවටයි කියලා කියන්නට ඕනෑ.
මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ඉදිරිපත් කළ අය වැය
කථාෙව් 6වන පිටුෙව් 6.2 ෙඡ්දය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ගරු කථානායකතුමනි, පුළුල් වූ රාජ්ය ෙසේවාවන් පවත්වා ගනිමින්
සුභසාධන වැඩසටහන් හා රාජ්ය ආෙයෝජනය සඳහා කැප වූ රජයකට සිය
ආදායම් ශක්තිමත් කරගැනීමට සිදු ෙවනවා."

ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙපොෙරොන්දුව
ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා ද කියන එකයි මා අහන්ෙන්. ෙම්
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා ද? 2008 දී ශුභ සාධනය
සඳහා අනුමත ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් බිලියන 97යි. නමුත් වියදම්
කෙළේ ඊට වඩා අඩුෙවන්. 2009 දී අනුමත ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල්
බිලියන 109යි. නමුත් වියදම් කෙළේ ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා සියයට
5ක් අඩුෙවන්. 2010 දී ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් බිලියන 114යි.
නමුත් වියදම් කෙළේ ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා සියයට 6ක් අඩුෙවන්.
2012 වන ෙකොට ශුභ සාධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 146ක්
ෙවන් කරලා තිබුණා. නමුත් වියදම් කළ පමාණය
ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා සියයට 13කින් අඩුයි. ඉතින් මා අහන
පශ්නය ෙම්කයි. කථාෙවන් ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, ෙල්ඛනෙයන්
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, දර්ශනයක් ෙපන්වනවා, නමුත් ශුභ සාධනය
සඳහා ඇත්තටම වියදම් කළ පමාණය ඊට වඩා අඩුයි කියලා
කියන්නට ඕනෑ. සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන, වියළි සලාක
වැඩසටහන, ෙපෝෂණ වැඩසටහන ෙම් රජය කප්පාදු කරලායි
තිෙබන්ෙන්.
එපමණක් ෙනොෙවයි. මා මුලින් සඳහන් කළා, ෙබොෙහෝ අඩු
ආදායම් ලාභින් වැඩ කරන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය ආශිතවයි
කියලා. නමුත් කෘෂි කර්මාන්තයටත් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒකමයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. නමුත් ඇත්තටම වියදම් කළ පමාණය ඊට වඩා අඩුයි
කියලා කියන්නට ඕනෑ. 2008 දී රුපියල් බිලියන 54ක්
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණා. ඒ අවුරුද්ෙද් පමණයි ඒ
ඇස්තෙම්න්තු කළ පමාණයට වඩා වියදම් කෙළේ. නමුත් 2008න්
පස්ෙසේ, 2009 දී ඇස්තෙම්න්තු කළ පමාණයට වඩා සියයට 13ක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

අඩුෙවන් තමයි වියදම් කෙළේ. 2010 දී ඇස්තෙම්න්තු කළ
පමාණයට වඩා සියයට 8.7ක් අඩුෙවන් තමයි වියදම් කෙළේ. 2011
දී ඇස්තෙම්න්තු කළ පමාණයට වඩා සියයට 18.8ක් අඩුෙවන්
තමයි වියදම් කෙළේ. මා හිතන හැටියට ෙපොෙහොරවලට පහර
ගැහුවාය කියලා අපි කියන ෙකොට "නැහැ, නැහැ"යි කියලා කිව්ෙව්
ඒ අවුරුද්ෙද් තමයි. 2012 දී සියයට 25ක් අඩුයි. කෘෂිකර්ම හා
වාරිමාර්ග අපි එකට අරෙගන බලන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා රුපියල්
බිලියන 102ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණා. ඇත්තටම වියදම්
කෙළේ රුපියල් බිලියන 76.7යි. ඉතින්, කෘෂි කර්මය සඳහා වියදම්
කළ මුදල අඩු කිරීම කෘෂිකර්මයට ෙමන්ම අපි සියලු ෙදනාටම
බලපාන අතර, වැඩිෙයන්ම බලපාන්ෙන් අඩු ආදායම්ලාභින්ටයි.
ඇයි? ඒ අයෙගන් වැඩි ෙදෙනක් වැඩ කරන්ෙන් කෘෂිකාර්මික
ක්ෙෂේතය තුළයි. ඒ නිසා ශුභසාධන වියදම් සහ ඇස්තෙම්න්තු අඩු
කිරීම කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතෙය් අයට වැඩිෙයන්
බලපානවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව මට ලැබී තිෙබන අවසන්
විනාඩි කිහිපෙය්දී මම තව කරුණක් ගැන කියන්නට ඕනෑ.
ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙම් දුප්පත්කම නැත්නම් දරිදතාව කියන්ෙන්,
ෙකොෙහොමද ෙම් දුප්පත්කම, දරිදතාව මනින්ෙන් කියලා තමයි
කථාව පටන් ගත්ෙත්. එක් අෙයක් අපට කියනවා, කාට හරි
දවසකට ෙඩොලර් එකකට අඩුෙවන් ආදායමක් ලැෙබනවා නම්, ඔහු
දුප්පත් කියලා. තව ෙකෙනක් කියනවා, ෙඩොලර් ෙදකකට
අඩුෙවන් දිනක ආදායම ලැෙබනවා නම්, ඒ අය දුප්පත් කියලා.
ඇත්තටම "Sri Lanka State of the Economy 2013" වාර්තාෙව්
ෙමන්න ෙමෙහම තිෙබනවා. මම ඒෙකන්ම කියන්න ඕනෑ.
“Around 23 per cent of the population is spending less than (PPP)
US$ 2 a day per capita, ...”

ෙම් වාර්තාෙවන් තමයි ඒක සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්
ෙම් වාර්තාව අනුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 23ක් ෙඩොලර්
ෙදකකට වඩා අඩුෙවන්, නැත්නම් රුපියල් 260කට අඩුෙවන් තමයි
දවසකට වැය කරන්ෙන්. ෙම්ක ෙබොෙහොම වැඩි පතිශතයක් කියලා
කියන්නට ඕනෑ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි. ලංකාෙව්
මධ්යම පන්තියක් සිටිනවා කියලා කියනවා. නමුත් ඔවුනුත් අඩු
ආදායම්ලාභින්. ඔවුන් මධ්යම පන්තිය ෙවන්ෙන්, කථාෙවන්,
සිතුවිලිවලින්, අෙප්ක්ෂාවන්වලින්. නමුත් අෙනක් රටවල්වල
මධ්යම පන්තියත් එක්ක සසඳන්නට බැහැ. මධ්යම පන්තිය
ෙවන්ෙන් අෙප්ක්ෂාෙවන් පමණයි. අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට,
නිවාස ගැනීමට, වාහනයක් ගැනීමට, නිවාඩුවක් ගැනීමට වාෙග්
අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල මධ්යම
පාන්තිකයන්ට වාෙග් ජීවත් ෙවන්නට බැහැ.
අපි දන්නවා, ෙම් වසර 20 තුළදී ඉන්දියාවයි, චීනයයි නිසා
ෙලෝකෙය් මධ්යම පන්තිය බිලියන 2 සිට 5 දක්වා ඉහළට යනවා.
නමුත් ලංකාව එතැනට යන මාර්ගයක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
පරිෙභෝජනය අඩු නිසා ෙලෝකෙය් දුප්පතුන් හැටියට මනින්ෙන්
ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩුෙවන් වියදම් කරන අයයි. ලංකාෙව් අපි
මධ්යම පන්තිය ෙමොකක්ද කියලා මනින්ෙන් දිනකට ෙඩොලර් 2යි,
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10යි අතර වියදම් කරන අයෙගනුයි. නමුත් ජාත්යන්තරව මධ්යම
පන්තිය මනින්ෙන් ෙඩොලර් 10යි, ෙඩොලර් 100යි අතර දිනකට
වියදම් කරන අයෙගන් කියලා ෙම් රෙපෝර්තුෙව්ම සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා දත්තවලින් රට ෙනොමඟ යවන්න එපා,
දුප්පතුන්ට සලකන්න කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

[පූ.භා. 10.25]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා)

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

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

ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සහ
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව කාරක
සභා අවස්ථාෙව් විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, විෙශේෂෙයන්ම මම
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නට ෙමම
අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී මතු කළ කරුණු පිළිබඳව මෙග් කථාව
සකස් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කථාවට ඇතුළත්
ෙනොවුණු එතුමා සඳහන් කළ කරුණු ෙදකක් ගැන මම සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ.
අෙප් ආණ්ඩුෙව් බහුතරය කෘතිමව සකස් කළ එකක් බව ගරු
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා. 2010 ජන මතය එතුමාට
මතක නැති වුණා. එදා ජනතාව පැහැදිලිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරු 144ක් අපට ලබා දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා
දුන්ෙන් 43යි. සියයකට වැඩි මන්තීවරුන් සංඛ්යාවක ජන මතයක්
අපි ලබා ගත්තා. ඉන් පසුව අෙප් පැත්තට මන්තීවරුන් ආවා. අපි
ෙමොනවා කරන්නද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාටත් හෙයන්
පහක බලයක් තිෙබන විට රාජෙදොෙර් ඇතුළු පිරිසක් ඒ ආණ්ඩුවට
ආවා. අපි කරන වැඩ පිළිෙවළ පිළිෙගන අෙප් පැත්තට
මන්තීවරුන් ඇවිල්ලා, දැන් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් සංඛ්යාව
165කට ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, දිවි නැඟුම පනත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවට පිටින්
නීති විෙරෝධීව සම්මත කළාය කියලා ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා තවත් වැරදි මතයක් ඉදිරිපත් කළා. මම පැහැදිලිව
කියනවා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කළ
සියලුම නිර්ෙද්ශ ඇතුළත් කරලා තමයි අපි ඒ පනත සම්මත කෙළේ
කියලා. ඒ සියලුම නිර්ෙද්ශ අපි කියාත්මක කළා. ඔබතුමා ෙම්
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්නට එපා. ඒ තීන්දුෙව්
සමහර කාරණා අපි බාර ගන්ෙන් නැති වුණත්, අපි ඒ හඬට කන්
දීලා ඒ සියලුම නිර්ෙද්ශ පනත තුළට ඇතුළත් කළ බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා දන්ෙන් නැහැ, ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන. මම ඒ ගැන
ෙවනම කියනවා. මම ඊෙය් අහෙගන හිටියා, සාමාන්යෙයන්
දිනකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3ක් ඕනෑ කිව්වා.
සාමාන්යෙයන් අද කුලී වැඩක් කළාම අඩුම වශෙයන් දිනකට
රුපියල් 1,000ක් ලැෙබනවා. රුපියල් 1,000ක මුදල 135න්
ෙබදුවාම අඩු ගණෙන් ෙඩොලර් 7.4ක් ෙවනවා. අද කුලී වැඩක් කර
ගන්න ඊට වඩා අඩු මුදලකට ෙකෙනක් ෙසොයා ගන්න බැහැ.
තණෙකොළ පිඩැලි ගහන්න ඊට වඩා මුදලක් ගන්නවා. ෙපොල්
කඩන්න ඊටත් වැඩිෙයන් ගන්නවා. ඒ නිසා සාමාන්යෙයන් කුලී
වැඩක් කරන ෙකෙනකුට ෙඩොලර් 7කවත් මුදලක් ලැෙබනවා.
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කියා

ඒ විතරක්ද? අෙප් ගෘහ කර්මාන්ත ගම තුළ තිබුණා. හැම
ෙගදරකම සාමාජිකෙයෝ යම්කිසි ගෘහ කර්මාන්තයක ෙයදුණා.
ෙවලට ගිහිල්ලා පන් ටික අරෙගන, පැදුරු වියලා, බටෙපොතු
ෙපට්ටි හදලා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙද්වල් හදලා විකුණලා
ඒවාෙයන් ආදායම ලැබුවා. සමහර අය අත් යන්ත ෙප්ශ
කර්මාන්තෙය් ෙයදුණා. එෙහම නැත්නම්, සමහර තැන්වල ලණු
ඇඹරුවා; බීරළු ෙගතුවා. ෙම් විධියට එදා ජනතාව ගෘහ
කර්මාන්තවල ෙයදුණා. එදා හැම ෙගදරකම යම්කිසි ගෘහ
කර්මාන්තයක් තිබුණා. අන්න ඒ සංකල්පය තමයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා දිවි නැඟුම මඟින් හඳුන්වා දුන්ෙන්. ඒ මඟින් එතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙගවත්ත, ගෘහය ආර්ථික ඒකකයක් බවට
පත් කරන්නයි. ඒ සඳහා මුලින්ම ෙගවත්ත ෙයොදා ගත්තා.

"නිවහල් ජාතියක් බිහි කිරීෙම් මෙග් සිහිනය ෙපොෙරොන්දු වූ
පරිදිම මම සැබෑ කෙළමි. දැහැමි මිනිසුන්ෙගන් පිරි නිල්ල පිරුණු
රටක්, අටු ෙකොටු පිරුණු ෙහටක් බිහි කිරීෙම් සිහිනය ෙම් වනවිට
සැබෑ ෙවමින් ඇත. සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් ලක්
මවෙග් සියලු දරුවන් අප ෙකෙරහි දැඩි විශ්වාසයකින් හා නව
බලාෙපොෙරොත්තු දැල්වුණු දෑසින් අප ෙදස බලා සිටින බව මම
දනිමි. ඒ අෙප්ක්ෂාව ෙහට දින යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට මම
ඇප කැප වී සිටිමි. නිසැකවම මම එය ඉටු කරන්ෙනමි."

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ දිවි නැඟුම හරහා
ෙගවතු ලක්ෂයක් දියුණු කරන්න අපි අෙප්ක්ෂා කළා. ඒ අනුව
පර්චස් 10ට අඩු ෙගවතු 22,903ක්, පර්චස් 2-10යි අතර ෙගවතු
44,936ක් පර්චස් 40ට වැඩි ෙගවතු 32,059ක් වශෙයන් ඔක්ෙකොම
101,542ක් අප සංවර්ධනය කළා. එම නිසාම සමහර එළවලුවල
මිල අඩු වීම පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන අප ළඟ තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්
කරපිංච ටික එෙහම නැත්නම් ෙසේර ගහ රම්ෙප ගහ ඉඟුරු ටික
ඉස්සර හැම ෙගදරකම තිබුණා. අද සමහරු ෙපොළට ගිහිල්ලා
නැත්නම් සුපර්මාර්කට් එකට ගිහිල්ලා ඒවා ගන්න තත්ත්වයකට
පත් ෙවලා තිබුණා. අප උත්සාහ කෙළේ ෙම් ෙගවත්ත තුළින්
විෙශේෂෙයන්ම වසවිසවලින් ෙතොර එළවලු ටිකක් අෙප් පවුල්වලට
ලබා ෙදන්නයි. ෙම් සඳහා අප වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා ගත්තා.

ගරු සභාපතිතුමනි,
තිෙබනවා:

මහින්ද

චින්තනෙය්

ෙමෙසේ

"ඔබ සැමෙග් සිතුවිලි කැටිෙකොට
මිනිසා ෙගොඩ නඟා පවුල රකින්නටත්
පවුල ෙගොඩ නඟා ගම රකින්නටත්
ගම ෙගොඩ නඟා රට රකින්නටත්
රට ෙගොඩ නඟා ෙලොව දිනන්නටත්
"මහින්ද චින්තන" නම් වූ
මෙග් වැඩපිළිෙවළ
ඉදිරිපත් කෙළමි."

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නිසා තමයි එදා අලුත් ශී ලංකාවක්
ෙගොඩනැඟීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනතාවෙගන් අදහස්
අහලා, ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඇතුළත් කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරිපත් කෙළේ. එහිදී එතුමාෙග් අදහස වුෙණ් ෙම් රෙට් ජීවත් වන
සෑම පුද්ගලයකුම, සෑම පවුලක්ම නඟා සිටුවීමයි; එක
පුද්ගලයකුවත් අත්හරින්ෙන් නැතිව, එක පවුලක්වත් අත්හරින්ෙන්
නැතිව ඒ කාර්ය භාරය කිරීමයි. ෙමොකද, ආර්ථිකය සංවර්ධනය
වනෙකොට බහු ජාතික සමාගම්, නැත්නම් මහා ව්යාපාර තුළින්
රෙට් ආදායම වැඩි කර ගන්නට පුළුවන්; රට සංවර්ධනය කර
ගන්නට පුළුවන්. නමුත් මහින්ද චින්තනෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව
ගෙම් සිටින, වතුකරෙය් සිටින, නගරෙය් සිටින සෑම පුද්ගලයකුම,
සෑම පවුලක්ම එක ෙලස නඟා සිටුවීමයි. ඒ සඳහා එතුමා ඉදිරිපත්
කරපු වැඩ පිළිෙවළ තමයි "දිවි නැඟුම" කියන වැඩ පිළිෙවළ. ෙම්
තුළින් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් සෑම පුද්ගලයකුෙග්ම
ආදායම, එෙහම නැත්නම් සෑම පුද්ගලයකුෙග්ම පවුෙල් ආදායම
නඟා සිටුවන්නයි. ඒ ෙභෞතික සංවර්ධනය වාෙග්ම, අධ්යාත්මික
සංවර්ධනයත් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම දිවි නැඟුම තුළ අපි පැහැදිලිවම ගෘහ ආර්ථිකය
-පවුෙල් ආර්ථිකය- දියුණු කරන්න, ගෘහය ආර්ථික ඒකකයක්
බවට පත් කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා. ෙම්ක අලුත් ෙදයක්
ෙනොෙවයි අෙප් ශී ලංකාෙව් ජනතාවට. ඈත අතීතෙය් ඉඳලාම
අෙප් ගෘහය, එෙහම නැත්නම් ෙගවත්ත ආර්ථික ඒකකයක් ෙලසයි
කියාත්මක වුෙණ්. වර්ෂාව එන්න ඉස්සර ෙවලා අෙප් ෙගොවි
මහතුන් මුලින්ම ෙගොඩ ෙගොවිතැන කරනවා. ෙහේන් එළි කරලා,
පළමුවැනි වැස්සට බීජ වපුරලා ෙගොඩ ෙගොවිතැන ආරම්භ කරනවා.
ඊළඟට වැහි ඇවිල්ලා වැව් පිරුණාට පස්ෙසේ ඔවුන් කුඹුරට
බහිනවා. කුඹුරට බැහැලා වී ෙගොවිතැන ආරම්භ කරනවා. ඒ
ෙගොවිතැන් කටයුතු අවසන් වනෙකොටම අර ෙගොඩ ෙගොවිතැෙන්
අස්වැන්න ලැෙබනවා. ඒ විධියට එක්තරා ආකාරයකට කාල
පරිච්ෙඡ්ද ෙවන් කරෙගන, ස්වයංෙපෝෂිත ආර්ථිකයකට එතුමන්ලා
ගියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් ජීවිකාව තුළ සියලු
අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්න ෙගදර හරකා බාන සිටියා. එක්
පැත්තකින් මී හරකා සිටියා. ඒ මී හරකුන් කුඹුෙර් ෙගොවිතැනට
ෙයොදා ගත්තා. එපමණක් ෙනොෙවයි, උන්ෙගන් කිරි ටික අරෙගන
මුදවා ගන්නත් හැකියාව ලැබුණා. අෙනක් පැත්ෙතන්, එළ හරකා
තමන්ෙග් පවාහන අවශ්යතාවන් සඳහා කරත්තෙය් බඳින්නත්, ඒ
වාෙග්ම කිරි ටික ගන්නත් ෙයොදා ෙගන තිබුණා. ඒ විධියට පශු
සම්පත එදා අෙප් රෙට් තිබුණා.

අප ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 2012 වර්ෂෙය් සහ 2013
වර්ෂෙය් සමහර එළවලු වර්ගවල මිල අඩු වීම ගැන. ෙම් ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලාට සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාර්තා
ලබා ගන්න පුළුවන්. 2012 වර්ෂෙය් ලීක්ස් කිෙලෝවක මිල රුපියල්
113.41 සිට 2013 වර්ෂෙය් දී රුපියල් 88.03 දක්වා රුපියල්
25.38කින් අඩු කර ගත්තා. අඩු වීම සියයට 22යි. බීට්රූට්
කිෙලෝවක මිල 2012 වර්ෂෙය් රුපියල් 95.31 සිට 2013 වර්ෂය
වන විට රුපියල් 79.18 දක්වා රුපියල් 16.13කින් අඩු වුණා.
සියයට 17කින් අඩු වුණා. ෙනෝෙකෝල් කිෙලෝවක මිල රුපියල්
53.85 සිට රුපියල් 40.42 දක්වා සියයට 25කින් අඩු වුණා. රාබු
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 41 සිට රුපියල් 36ට අඩු වුණා. තක්කාලි
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 109.44 සිට රුපියල් 41.77ට සියයට
62කින් අඩු වුණා. ෙම්ක සාමාන්ය ගණන. සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැම අවුරුද්ෙද්ම ගන්නා ෙල්ඛනය අනුව අප
ෙමය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට මෑ කරල්, පෙතෝල,
වැටෙකොළු, කරවිල, පිපිඤ්ඤා, වම්ෙබොටු, බණ්ඩක්කා වැනි සෑම
එළවලුවකම මිල සෑෙහන දුරට අඩු වුණා. අප එහිදී අදහස් කෙළේ
වානිජ වගාවන් කරන අයටත් හානියක් ෙනොවන විධියට යම්කිසි
විධියකට ඔවුන්ටත් සහනාධාර ෙදන්නයි.
ඒ නිසා අපි කෙළේ, එළවලු සඳහා ෙදන ෙපොෙහොරවල මිල
සියයට 50කින් අඩු කරලා ඔවුන්ටත් එක්තරා විධියකට පාඩුවක්
ෙනොවන විධියට ඒ වගාවන් දිගටම කරෙගන යන්න උදවු කරන
එකයි. ඒ වාෙග්ම "දිවි නැගුම" හරහා අපනයනය සඳහා සුදුසු
ෙභෝග වර්ග හඳුන්වා දීලා ඒවා පිට රට යැවීම තුළින් වාණිජ
වගාවන් කරන ෙගොවියන්ට ස්ථිර ඉහළ මිලක් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුළ පශු සම්පත් අංශෙයන් වාෙග්ම හැම
අංශයකින්ම ඒ වැඩසටහනට උදවු කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, දියර කිරි පචලිත කිරීම ගැන අපි
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දියර කිරි සම්බන්ධෙයන්
රට තුළ විශාල පවණතාවක් තිෙබනවා. දියර කිරි සම්බන්ධෙයන්
රෙට් ජනතාව අතර හැඟීමක් ඇති කරලා අපි දියර කිරි පචලිත
කරලා තිෙබනවා. එම අමාත්යාංශයත්, අපිත් ඒකාබද්ධව කළ
කටයුතු නිසා ඒ නිෂ්පාදනෙය් විශාල පගතියක් ලැබිලා තිෙබනවා.
නමුත් ඊට වඩා අපට අවශ්ය වුෙණ් ෙම් ජනතාව දියර කිරිවලට
නැවත හුරුපුරුදු කිරීමයි.
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ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා පසු ගිය කාලය තුළ විවිධ
සමාගම්, විවිධ රටවල් ෙනොමිලෙය් පිටි කිරි දීලා පාසල් ශිෂ්යයන්ට
පිටි කිරි පුරුදු කළ බව. මම ෙම් කියන කාරණය
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති. එක යුගයක ෙකයාර් එෙකන් දුන්
ඒ පිටි කිරි ෙබොන්ෙන් නැත්නම් ඒ පාසල් ශිෂ්යයා අනිවාර්යෙයන්ම
ෙදමවුපියන්ෙගන් ලියුමක් අරෙගන එන්න ඕනෑ. ඒ ලියුමත් වලංගු
සුමානයයි. හැම සුමාෙනම ලියුමක් ෙග්න්න ඕනෑ, මෙග් දරුවාට
පිටි කිරි ෙදන්න එපා කියලා. එෙහම තමයි බලහත්කාරෙයන් අෙප්
දරුවන්ට පිටි කිරි පුරුදු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම දියර කිරි බිව්වාම ෙසම
වැඩි ෙවනවාය කියලා මතයක් දැම්මා. ඒ නිසා සමහර ෙගවල්වල
තමුන්ෙග් එළෙදනුන්ෙග් කිරි ටික විකුණලා දරුවාට පිටි කිරි
ෙගනැත් දුන්නා. ඒ තත්ත්වයට වැටිලා තිබුණා. අපි ඒ තත්ත්වය
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා. මම
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෛවද්ය සංගමයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න
ඕනෑ, ඔවුන් නියම ෙද්ශ හිෛතෂි පිරිසක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව
පැහැදිලිව ජනතාව දැනුවත් කිරීම ගැන. ෙමොකද ඒ යුගෙය් හිටපු
සමහර ෛවද්යවරුන් ෙමයට විරුද්ධව අෙනක් පැත්තට කථා
කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය ගැන යමක්
කියන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, කුඩා ආෙයෝජනයක් කරලා ෙගදර
ඉඳන් ෙබොෙහොම ෙලෙහසිෙයන් විසිතුරු මත්ස්ය වගාව කරන්න
පුළුවන් බව.
ඒකට අප විශාල උදව්වක් කළා. අද අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් ෙලස කටයුතු කරන
සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා ධීවර අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරන
කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් ෙකෙරහි උනන්දු ෙවලා තිබුණා. අද එතුමා
අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් පත්
ෙවලා සුරතල් මසුන් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරලා, ඒවා පිට රට යවලා ආදායමක් ලබාගන්න පුළුවන්කම
ලැබුණා. ෙමය ආගමික වශෙයන් වුවත් බියක්, සැකක් නැතිව
සෑම පවුලකටම කර්මාන්තයක් හැටියට කරන්න පුළුවන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම මා සඳහන්
කරන්න ඕනෑ, ෙම් කටයුත්ෙත්දී අප තවත් වැදගත් අංශයක් දියුණු
කළ බව. ඒ තමයි, ගෘහ කර්මාන්ත. අප "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන
තුළින් විවිධ ගෘහ කර්මාන්ත ඇති කළා. ෙමහිදී අත් යන්ත ෙප්ශ
කර්මාන්තය වැදගත් තැනක් ගන්නවා. 1970 යුගෙය්දී ෙරදි
ඉස්ෙකෝල කියලා ෙප්ශකර්ම මධ්යස්ථාන 10,000කට වඩා ලංකාව
පුරා තිබුණා. ඒ සෑම මධ්යස්ථානයකම අඩු ගණෙන් අත් යන්ත
20ක්, 30ක් තිබුණා. ෙම් ෙප්ශකර්ම මධ්යස්ථානවලට අමතරව
ෙගවල්වලත් ෙම් කර්මාන්තය ෙකරීෙගන ගියා. පසු කාලයකදී ෙම්
ෙප්ශ කර්මාන්තය - අත්යන්ත ෙරදිපිළි කර්මාන්තයසම්පූර්ණෙයන්ම නැති වුණා. ඒ වාෙග්ම බලෙව්ග ෙප්ශ
කර්මාන්තය ෙම් රටින් සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් වන තත්ත්වයට
පත් වුණා. එදා හැම දිස්තික්කයකම බලෙව්ග ෙප්ශ
කර්මාන්තශාලාවක් ෙප්ශකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, නැත්නම්
සමුපකාරයකින් ස්ථාපිත කර තිබුණා. ඒවා සියල්ලම වැසී ෙගොස්
තිබුෙණ්. අප නැවත අත් යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තය දියුණු කරන්න
කටයුතු කළා. ගෘහ කර්මාන්තයක් හැටියට තමුන්ට නිදහස්
ෙවලාවට ඒ කර්මාන්තය කරලා ආදායම ලබන්න අප ඔවුන්ට
අවස්ථාව සලසා දුන්නා. ඒ තුළින් ෙලෝකෙය් ඕනෑම ෙවළඳ
ෙපොළකට යවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය්, ඉහළ වටිනාකමක් තිෙබන
ෙද්වල් නිර්මාණය කරන්න අප කටයුතු කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ස්වාභාවිකව
වැෙවන, ඉතාම පහසුෙවන් විශාල මුදලක් ගන්න පුළුවන් කිතුල්
නිෂ්පාදනයට අප විෙශේෂෙයන්ම තැන දීලා ඒ කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න කටයුතු කළා. අද කිතුල් ගහකින් මසකට රුපියල්
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10,000ක පමණ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා තිබුණු
නීතිෙය් බාධා ඉවත් කරලා, නිදහෙසේ -බලපතයකින් ෙතොරවකිතුල් ගස් මදින්න අවස්ථාව දුන්නා වාෙග්ම, රසායනික දව්ය
ෙයොදා ෙගන ඒ කර්මාන්තය කරන්නත්, ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය
උපකරණ -ආරක්ෂක ඇඳුම්, හිස් වැසුම්- ලබා ෙදන්නත් අප
කටයුතු කළා. ඒ සඳහා ෙවළඳ ෙපොළත් ස්ථාපිත කළා.
ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ගෘහ ආර්ථික මට්ටෙමන් ඉහළට ෙගන
ෙගොස් ව්යවසායකයින් හැටියට පත් කර ගන්නත්, ඔවුන්ට ක්ෂුද
මූල්ය ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් විවිධ ණය පහසුකම් ලබා
ෙදන්නත් අපි කටයුතු කළා. ෙමවර අය වැෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඒක තවත් වැඩි කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, අය
වැය ෙයෝජනා කැඳවපු අවස්ථාෙව්, වයස අවුරුදු 60 පහු වුණාම
ණය ගන්න තිෙබන අපහසුකම් ගැන කාන්තාවන් කරුණු ෙපන්වා
දීෙමන් පසුව එතුමා ඒ සඳහා විශාල සහනයක් සලසා ෙදමින්
රුපියල් 250,000 දක්වා වන ණය මුදලක් ෙපොලී රහිතව,
ඇපකරයකින් ෙතොරව කාන්තාවන්ට ලබා ෙදන්නටත්, ඒ වාෙග්ම
වයස් සීමාවක් ෙනොබලා ඒ ණය මුදල ලබා ෙදන්නටත් ෙයෝජනා
කර තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්මාන්තෙය් ව්යාප්ති ණය ලබා දුන්
සංඛ්යාව 77,059යි; වටිනාකම රුපියල් මිලියන 5,870යි. ධීවර
අංශයට ණය ලබා දුන් සංඛ්යාව 3000යි; ණය පමාණය රුපියල්
මිලියන 456යි. පශු සම්පත් අංශයට ණය ලබා දුන් සංඛ්යාව
9458යි; ණය පමාණය රුපියල් මිලියන 812යි. ගෘහ කර්මාන්ත
අංශයට ණය ලබා දුන් සංඛ්යාව 41,073යි; වටිනාකම රුපියල්
මිලියන 2,600යි. ෙසේවාවන් සඳහා ණය ලබා දුන් සංඛ්යාව 105යි;
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 11.94යි. ෙවනත් ණය ලබා දුන්
සංඛ්යාව 72,292යි; වටිනාකම රුපියල් මිලියන 6,687.85යි. ෙම්
අනුව 202,987කට ව්යාපෘති ඇති කිරීම සඳහා දිවි නැඟුම යටෙත්,
ක්ෂුද මූල්ය ණය කමය යටෙත් ණය ලබා දී ඇති අතර ලබා දුන්
මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 16, 439.76යි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ඒ අයට පුහුණුව සහ අමු දව්ය
ලබා දුන්නා. නව නිෂ්පාදන කරන්න අවශ්ය දැනුම -ඒ පුහුණුවවිෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළ හදාරා ලබා ගන්නට අවස්ථාව සලසා
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ලක්සල වැනි ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශයට
සම්බන්ධ කර ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න
අවස්ථාව සලසා දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම මල් වගාව පචලිත කරලා එයට ෙවෙළඳ ෙපොළ
හදලා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු ෙපොළවල් ඇති කරලා දිවි
නැගුම පාරිෙභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම,
ඔවුන්ෙග් දව්ය අෙළවි කර ගන්නත් කටයුතු සලස්වා දී තිෙබනවා.
ඒ අතර, නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය එක්ක එකතු ෙවලා
බත්තරමුල්ෙල් "දියත" උද්යානය හදලා දුන්නා. අද සමහර අය
එතැනදී එක සතියට මල් පැළ ලක්ෂයකට වැඩිය අෙළවි කරනවා.
ඒ වාෙග්ම විවිධ ආහාර දව්ය විකුණලා විශාල මුදලක් හම්බ කරන,
ආදායම් ලබන දිවිනැගුම ව්යාපාරිකයන් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
ඒ ඔක්ෙකෝටම වැඩිය දිවිනැගුම තුළින් ෙම් අයෙග් ආකල්පවල
ෙවනසක් ඇති කරන්න අපට හැකි වුණා.
ෙම් විවාදය ආරම්භ කරපු ගරු මන්තීතුමා සමෘද්ධි
සහනාධාරය ගැන කිව්වා. අය වැය විවාදෙය්දී ඊට හාත්පසින්ම
ෙවනස් කථාවක් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා මා
අහෙගන හිටියා. එතුමා කියපු එක කාරණයක් හරි. සමෘද්ධිලාභී
පවුල් 2006දී දහනවලක්ෂ දාසයදහස් පන්සියඅනූහතරක් සිටියා.
2013 වන ෙකොට ඒ පවුල් ගණන දාහතරලක්ෂ හැත්තෑහයදහස්
හයසිය හතට අඩු වුණා. පවුල් හාරලක්ෂ තිස්නවදහස්
නවසියඅසූහතකින් අඩු වුණා. ඒ අය සවිබල ගන්වලා,
සමෘද්ධිලාභීන් ෙනොවන ඉහළ ආදායම් ලබන අය බවට පත් වුණා.
ඒ අනුව සියයට 22.9කින් ඒ සමෘද්ධිලාභීන් සංඛ්යාව අඩු වුණා.
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හැබැයි, සමෘද්ධි සහනාධාරය කැපුවාය කියපු එක අසත්යයක්.
2006 දී අපි සමෘද්ධිලාභීන්ට රුපියල් මිලියන 9,244ක් දුන් අතර,
2013 දී රුපියල් මිලියන 12,762ක මුදලක් දුන්නා. ඔවුන්ෙග්
වියදම වැඩි ෙවන ෙකොට ඒ මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. සමෘද්ධිලාභී
පවුල් සංඛ්යාව අඩු වුෙණ් අෙප් රෙට් සංවර්ධනය නිසායි. ඔවුන්ෙග්
ජීවන තත්ත්වය උසස් වීම නිසායි. දිවිනැගුම, ගමනැගුම වැනි
වැඩසටහන් නිසායි. රැකියා ලබා දීම නිසායි. දැන් බලන්න,
උපාධිධාරින් පණස්දහසකට රැකියා දීපු නිසා සමෘද්ධිලාභීන් කී
ෙදෙනකු අඩු ෙවනවා ද? ඒ හරහා රාජ්ය ෙසේවයට කී ෙදනකු ආවා
ද? රැකියා ලබා දීම ගැන මා පසුව වැඩිදුරටත් කියන්නම්. එතැනදී
ෙපෙනනවා, ෙමොන තරම් ආදායමක් ලබන තත්ත්වයක් ඇති
වුණාද කියලා.
ඒ වාෙග්ම අපි 1995 ඉඳලා ෙම් අයට බඩු ගන්න දුන්ෙන්
මුද්දර. නමුත් අපි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ
පරිදි, ෙම් අය ෙවනුෙවන් බැංකු ගිණුම් විවෘත කළා. ෙමොකද, අපට
ඕනෑ වුණා ඔවුන්ෙග් ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කරන්න.
ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කිරීෙම් අදහසින් ෙම් අයට බැංකු
ගිණුම් විවෘත කර දීලා ඒ අයට නිදහස දුන්නා, එක තැනකින්
ෙනොෙවයි, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා තමුන්ට
අවශ්ය ෙද් මිලදී ගන්න. ඒෙකන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
එක පැත්තකින් ඔවුන් බැංකු කමයට ෙයොමු කිරීමයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න සතුටුයි, ඒ අයෙග් මානසිකත්වය
ෙකොතරම් ෙවනස් වුණාද කිව්ෙවොත්, ෙම් සමෘද්ධිලාභීන්ට දීපු
මුදලින් රුපියල් මිලියන ෙදදහස් ෙදසිය විසිෙදකයි දශම තිස්තුනක්
ඔවුන්ෙග් ගිණුම්වල අදටත් ෙශේෂයක් හැටියට ඉතිරි කර තිෙබනවා.
අපි ඔවුන්ට දීපු මුදලින් සියයට 17.41ක් ඉතිරි කිරීමට ෙපළැඹිලා,
සම්පූර්ණ ආකල්පමය ෙවනසක් ඔවුන් තුළ ඇති ෙවලා, ඔවුන්
බැංකු ගිණුම් හිමියන් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා. අපට අවශ්ය නැහැ සමෘද්ධිලාභීන් හැම දාම
සමෘද්ධිලාභීන් හැටියට තියන්න. ඔවුන්ෙග් ජීවිතය නඟා සිටුවා
සවි ශක්තිමත් පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.
මීට අමතරව සමෘද්ධිලාභීන් සියලු ෙදනාම ආවරණය වන පරිදි
සමාජ ආරක්ෂණ කමයක් අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත්,
සමෘද්ධිලාභී පවුලකට දරුෙවකු ඉපදුෙණොත් අපි මුදලක් ෙදනවා.
එවැනි පවුලක ෙකෙනකුෙග් විවාහයක් වුෙණොත් අපි මුදලක්
ෙදනවා. ඒ පවුෙල් ෙකෙනකු ෙරෝගී ෙවලා ෙරෝහල්ගත වන්න සිදු
වුෙණොත් මුදලක් ෙදනවා, ඒ රැකියාව ෙනොමැතිව සිටින කාලයට.
ඒ වාෙග්ම ඒ පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් මරණයකදී අපි මුදලක්
ෙදනවා. ඒ පවුෙල් දරුවකු උසස් ෙපළ, සාමාන්ය ෙපළ ෙහෝ
ශිෂ්යත්වය සමත් වුෙණොත් ඒ අයටත් අපි යම් කිසි මුදලක් ලබා
ෙදනවා. අපි ඒ මුදල හැම වර්ෂයකම වාෙග් එන්න එන්නම වැඩි
කළා. ඒ අනුව සෑම වර්ෂයකටම ඒ සඳහා අපි විශාල මුදලක් ලබා
ෙදනවා.
අපි එක් පැත්තකින් "දිවි නැඟුම" තුළින් ආර්ථික අතින්
ශක්තිමත් පුද්ගලයන් හදනවා වාෙග්ම, ඔවුන් සියලු ෙදනාම
නිෙරෝගිමත් පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්නත් අපට අවශ්යයි. ඒ
වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන
කමෙව්දයක් අපි හදන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් පදනමින් ආර්ථික
වශෙයන් ඔවුන් සවි ශක්තිමත් කරන ගමන්, ඒ පවුල්වල
දරුවන්ෙග් අනාගතයත් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ.
මිල මුදල් වැනි ෙභෞතික සම්පත්වලින් පුද්ගලයා දියුණු කළාට,
සමාජය දියුණු කළාට සාර ධර්ම අතින් ගුණ යහපත් පුද්ගලෙයකු,
සමාජයක් ඇති කෙළේ නැත්නම් ඒ ෙභෞතික සංවර්ධනෙයන්
පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
මහින්ද චින්තනෙයන් අදහස් කරන්ෙන් ගුණ යහපත් පුද්ගලෙයකු
බිහි කිරීමයි. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ආධ්යාත්මික ගුණ වගාව
වර්ධනය කරන්න සෑෙහන උත්සාහයක් ගත්තා. එය තව දුරටත්
වර්ධනය කරන්න තමයි ෙම් අය වැෙයන් පිරිෙවන් අධ්යාපනයට,
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දහම් පාසල් අධ්යාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.
සෑම වර්ෂයකදීම ඒ අංශ සඳහා අපි විශාල ෛධර්යයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම පසුව සඳහන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
"පුද්ගලයා ෙගොඩ නඟා, පවුල ෙගොඩ නඟා, ගම ෙගොඩ නැඟීම"
කියන අදහස තමයි අපට තිබුෙණ්. "මහින්ද චින්තනය" තුළ
ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම ගම නඟා සිටුවීෙම් කටයුත්තට මුල්
තැන දුන් බව අපි දන්නවා.
එතුමා මහින්ද චින්තනෙය් ෙමන්න ෙම් විධියට කිව්වා:
"මෙග් ජීවිතය විකසිත වූෙය් කුරහන් ෙහේන් පිස හමා ආ ගැමි සුවඳිනි.
ඒනිසාම ෙසොඳුරු බවින්, ෙසෙනහසින් හා ෙසෞන්දර්යෙයන් පිරුණු ගම
පිළිබඳ මා දකින සිහිනය 'ගම නැඟුම' ෙලස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමි.
පසුගිය දශක ගණනාව තුළ අෙප් දෑස් ඉදිරිපිටදීම පිරිහීමට ලක් වූ ගම
පුනර්ජීවනය කරමි."

ගැමි ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න, විදුලිය
ෙනොමැති සෑම ගමකටම එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් විදුලිය ලබා
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ඒ කටයුත්ත සියයට අනූවක්
පමණ සාර්ථකයි. අද හැම ගමකටම වාෙග් විදුලිය තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් දුරකථන ෙසේවය ගැනත් අපි අද ආඩම්බර වනවා. ඒ
වාෙග්ම එතුමා තවත් යටිතල පහසුකම් කීපයක් ෙතෝරා ගත්තා. ඒ
අනුව පානීය ජලය, වාරි ජලය, ගමට ඇතුළු වන පෙව්ශ මාර්ග,
ගෙම් ෙගොඩනැඟිලි වැනි සෑම අංශයක්ම දියුණු කළා. ගෙම්
ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානය පැවැති තත්ත්වය, ළමා හා මාතෘ සායනය
පැවැති තත්ත්වය අපි දන්නවා. සමහර පෙද්ශවල දරුවන්ෙග් බර
කිරුෙව් ලණුවකින් එල්ලලා; ගස් යට. නමුත් අද අෙප් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවය ෙලෝකෙය් ඉහළම තැනකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් මූලික ෙදයක් වන ගර්භිනී
මව්වරුන්ට ලබා ෙදන ෙසේවය අද ඉහළ තැනක තිෙබනවා. අෙප්
රෙට් පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් කරන ෙසේවය අද ෙලෝකය පවා
ඇගැයීමට ලක් කරලා, ඒ සඳහා සම්මානත් ලබා තිෙබනවා.
ඔවුන්ට තිබුෙණ් ඉතාම දුර්වල තත්ත්වෙය් ෙභෞතික සම්පත්. ඒ
අනුව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වුණත් ෙලෝකෙය් ඉහළම තත්ත්වෙය්;
පිට රටවල ෙනොතිෙබන තත්ත්වෙය් ළමා හා මාතෘ සායන අෙප්
ගෙම් ජනතාවට ලබා ෙදන්න අපි අද කටයුතු කරමින් යනවාය
කියන එක ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සුළු වාරිමාර්ග ගැනත් කියන්න
ඕනෑ. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ෙගොවිතැන් කරන ජනතාවට
විතරක් ෙනොෙවයි, බීමටත්, නෑමටත් ජලය අවශ්යයි කියලා. අෙප්
රට වාරි ශිෂ්ටාචාරයක් තිෙබන රටක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
දිවයිනක් හැටියට අෙප් රෙට් ජලය සුරක්ෂිත කළ යුතුය කියන එක
මූලික පතිපත්තියක් ෙලස පිළිෙගන, මහා වාරිමාර්ග පමණක්
ෙනොෙවයි, සුළු වාරිමාර්ග ෙවනුෙවනුත් ෙමවර අය වැෙයන් විශාල
මුදලක් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. සුළු වාරිමාර්ග ෙවනුෙවන් රුපියල්
මිලියන 2,900ක් ෙම් අවුරුද්ෙද් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දී
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් රෙට් තිෙබන ගම්බද
පාසල්වලට වැසිකිළියක් කැසිකිළියක් තිබුෙණ් නැහැයි කියන
එක. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හමුවන්න, අරලියගහ මන්දිරය
බලන්න විවිධ පෙද්ශවලින් හැම දාම පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්
එනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමොන තරම් වැඩ තිබුණත් විනාඩි
කිහිපයකට ෙහෝ ඒ ළමයින් හමු ෙවලා කථා කරනවා. උතුෙර්
ෙවන්න පුළුවන්, නැෙඟනහිර ෙවන්න පුළුවන්, සබරගමුෙව්
ෙවන්න පුළුවන් ඒ හැම ෙකෙනක් එක්කම එතුමා කථා කරනවා.
ඒ කථා කරන හැම ෙවලාවකම, ඒ අයට තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද
කියලා එතුමා අහනවා. ඒ ෙවන ෙකොට ඒ හැම ෙකෙනක්ම කිව්ෙව්
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ඉස්ෙකෝෙල්දී හදිසියකට යන්න ඒ අයට වැසිකිළියක් නැහැයි
කියන එකයි. සමහර ගුරුවරු අල්ලපු ෙගදර වැසිකිළියටයි ගිෙය්.
එෙහම කාලයක් තිබුණා. නමුත් අපි කියන්න සතුටුයි ගිය
අවුරුද්ෙද්ත්, ෙම් අවුරුද්ද වන විටත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
මහජනයාත් සහභාගි කරවා ෙගන ෙම් රෙට් තිෙබන සියලු
පාසල්වලට ජාත්යන්තර පමිතිය අනුව; යුනිෙසෆ් එෙක් පමිතීන්ට
අනුව කාන්තා පාසල්වලට ෙවනමත්, පිරිමි පාසල්වලට ෙවනමත්
කියලා සියල්ලටම වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම්දී
අපට උදවු කළ සියලුම මන්තීවරුන්ටත්, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා
කටයුතු කළ නිලධාරින්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපට එවැනි
සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුෙණ් ඒ
අයෙග් සහෙයෝගය නිසායි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අෙප් අධ්යාපන
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා එතුමාෙග් නව අධ්යාපන
පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න, ඒ වර්ෂෙය් ළමා මිතුරු පාසල්
5,000ක් සාර්ථකව කරන්න අෙප් අමාත්යාංශය භාර ගත්තා. මම
කියනවා, ෙම් වන විට ඒකට තවත් 1,500ක් වැඩි කරලා ළමා
මිතුරු පාසල් 6,500ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දීලා විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කළ බව. ඒකට ජනතාව සහභාගි වුණා. සමහර
තැන්වල මන්තීවරු පාසල් සංවර්ධන සමිතියත් එක්ක එකතු ෙවලා
ඒ රුපියල් ලක්ෂ 5න්, රුපියල් ලක්ෂ 15ක වැඩ කළ බව මම
ඉතාම ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම "ගම නැඟුම" වැඩසටහන
තුළින් පජා ජල සම්පාදන ව්යාපෘති ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම අද
ෙලෝකය පිළිගන්නවා පූර්ව පාසල් අධ්යාපනය අත්යවශ්යයි කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් විරැකියාව අඩු ෙවන ෙකොට, පවුෙල් පියා
සහ මව ෙදෙදනාම රක්ෂාවට යන ෙකොට ඒ අයෙග් දරුවන් කුඩා
කාලෙය්ම ෙපර පාසල්වලට යවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙපර
පාසල් ෙපෞද්ගලික අංශයට විතරක් දීලා පැත්තකට ෙවන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට
උපෙදස් දුන්නා ෙපර පාසල්වලටත් අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත්
ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අෙප්
අමාත්යාංශය, අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් නායකත්වය යටෙත් සෑම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් හරහාම ෙපර පාසල්වලට රජෙය්
මුදල් ෙදන්න කියා කළාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, "ගම නැඟුම" වැඩ සටහන තුළින් අද
ගාමීය විදුලි රැහැන් මාර්ගවල ෙකටි දුර දීර්ඝ කළා. කීඩා
අමාත්යාංශෙයන් ජාතික මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින්, ආසන
මට්ටමින් කීඩා පිට්ටනි ඇති කරන ෙකොට, ගෙම් තිෙබන සිඟිති
උයන්, ෙවොලිෙබෝල් පිට්ටනි වැනි ෙද්වලට අපි උදවු කළා.
අවසානෙය්දී අපි හැෙමෝටම යන්න තිෙබන සුසාන භූමියටත්
අෙප් ගම නැගුම යටෙත් දැන් ආධාර කරනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

උපෙත් සිට මරණය දක්වා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔව්, උපෙත් සිට මරණය දක්වා.
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මම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් කාරණයත් කියනවා. ඒ, හැම දාම
පත්තරය බලලා ජනාධිපතිතුමා අපට කථා කරලා කියන
කාරණයක්. පත්තරවල පළ ෙවනවා, ගම්වල එල්ෙලන පාලම්
කැඩිලා කියලා; ගම්වල ඒදණ්ෙඩන් යන ළමයි ගැන; ඒ වාෙග්ම
වයසක අම්මලා වතුෙර් බැහැලා යන ඒවා පිළිබඳ විස්තර. එතුමා
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා විෙද්ශ රාජ්යයන් එක්ක කථා කරලා අපට
පාලම් 250ක් ෙම් අවුරුද්දට ලබා දුන්නා. ආසන කීපයක ඒ
කටයුතු අද ෙකරීෙගන යනවා. සමහර පාලම්වලට තියපු මුල් ගල්
තිබුණා. අවුරුදු ගණනකට ඉස්සර ෙවලා විවිධ අය මුල් ගල් තියපු
තැන් තිබුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැෙයනුත් තවත් එවැනි කුඩා
පාලම් දහසකට පතිපාදන ජනාධිපතිතුමා අපට ලබා දී තිෙබනවා.
ඒ මුදල් විෙද්ශවලින් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට තමයි ඔය
ණය වුණායි කියන්ෙන්. ජීවත්ව ඉන්නා කාලෙය් ජනතාවට ඒ
පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ අය ජීවත්ව ඉන්නා කාලෙය් ඒ
පහසුකම් ෙදන්න බැරි නම්, ඒ අය මැරුණාමද ෙදන්ෙන්? අපි
ඉතාම සතුටු වනවා, ෙම් පාලම් ව්යාපෘතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අපට ලබා දීම පිළිබඳව. අපි මහජන නිෙයෝජිතයනුත් එක්ක එකතු
ෙවලා ඒ කටයුතු කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දන්නවා, නාගරික අයට ව්යායාම
කරන්න ඇවිදින්න ෙවලාවක් නැති බව. ෙවලාවක් තිබුණත්
ෙබොෙහෝ අයට ඒ සඳහා ස්ථානයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව අපි
ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, ශාරීරික සුවතා මං තීරු ලංකාව පුරා
නාගරික පෙද්ශවලට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒවා
ඉතාමත් පරිසර හිතකාමී විධියට සකස් කර තිෙබනවා. සමහර මං
තීරු හදලා තිෙබන්ෙන්, ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය කරන ෙකොට
ඒ ෙවල් යායවල් මැදින්. ඒ පරිසරයත් අපි දියුණු කරලා
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලක්ම අපි කෙළේ ගම නැගුම ව්යාපෘතිය
යටෙත් මහජන නිෙයෝජිතයන් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලයි.
අපි දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වන ෙකොට රෙට් එක
පළාතයි දියුණු ෙවලා තිබුෙණ්. ජාතික ආර්ථිකෙයන් සියයට
50කටත් වැඩිය ලබා දුන්ෙන් එක පළාතකින්. පළාත් අටකට,
ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනෙය් හවුල්කාරයන් වන්නට බැරිව
තිබුණා. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කළා, ෙම් සියලු පළාත්
නඟා සිටුවන්න; ඒ වාෙග්ම පළාත් අතරත් සම්බන්ධය ඇති
කරන්න. ඒ සදහා එතුමා මුලින්ම කෙළේ ෙම් සඳහා මාර්ග ජාලයක්
ඇති කිරීමයි. අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා වාෙග්ම පළාත් සභා පාරවල්
සියල්ලත් කාපට් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ද සකස් කළා. ඒ අනුව
ෙම් වන ෙකොට මාර්ග කිෙලෝමීටර් 4,138.17ක් කාපට් කරලා
අවසාන කරලා තිබීම ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ෙමය, අප
නිදහස ලබා ගත් දිනෙය් සිට 2011 වසර ෙවන ෙතක් කාපට්
කරලා තිෙබන මාර්ග දුර පමාණය වාෙග් තුන් ගුණයක් කියන එක
අපි සඳහන් කරනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් දී ෙම් සම්බන්ධෙයන්
තවදුරටත් කටයුතු කරන්න ජනාධිපතිතුමා අපට අවස්ථාව ලබා දී
තිෙබනවා.
පළාත් නැගුම වැඩ පිළිෙවළ තුළින් බස්නාහිර රන් අරුණ,
කඳුරට නෙවෝදය, රුහුණු උදානය, උතුරු වසන්තය, නැෙඟනහිර
නෙවෝදය, රජරට නෙවෝදය, වයඹ පුබුදුව, පුබුදමු ෙවල්ලස්ස,
සබරගමු අරුණාෙලෝකය වැඩසටහන් හරහා විශාල ෙසේවයක්
කරන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක් තිෙබනවා. ෙම් එක
ගාම නිලධාරි වසමක්වත් අත අරින්ෙන් නැතුව සෑම ගාම නිලධාරි
වසමක්ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට අපි වැඩි මනාප තිෙබන තැනට,
එෙහමත් නැත්නම් වැඩි බලපෑම් තිෙබන තැනට, නැත්නම්
නිලධාරින් ඉන්න තැනට, ඒ වාෙග්ම සම්බන්ධකම් තිෙබන තැනට
අපි මුදල් ෙවන් කරනවා. නමුත් එතුමා පළමුවන වතාවට ජාතික
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අය වැයකින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම ලංකාෙව් තිෙබන සෑම ගාම
නිලධාරී වසමකටම රුපියල් මිලියනය ගණෙන් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අයවැය ෙල්ඛනෙයනුත්
එක් ගමකට එක් වැඩක් සඳහා මුදල් දීම ගැන අප පශංසා කරන්න
ඕනෑ.
ඊළඟට, රට නැඟුම ගනිමු. සමහරු ෙම් සම්බන්ධව විෙව්චනය
කරනවා. අප ෙම් රට දියුණු කරන්න යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙප්
මහින්ද චින්තන වැඩසටහෙන් තිෙබන "පවුල ෙගොඩ නඟා ගම
රකින්නත්, ගම ෙගොඩ නඟා රට රකින්නත්, රට ෙගොඩ නඟා ෙලොව
දිනන්නත්" කියන ෙත්මාවට යනවා නම් ෙම් රට ජාත්යන්තරයට
සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. අෙප් රට දිවයිනක්. ෙම් දිවයින
ෙකොෙහොමද සම්බන්ධ වන්ෙන්? එක පැත්තකින් මුහුෙදන්. අෙනක්
පැත්ෙතන් ගුවනින්. අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
ඉඳලා නාවික ශක්තිය තිබුණා. අෙප් වරායවල් තිබුණා. ෙම් රෙට්
පිහිටීම හැටියට අපට පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ කියා එතුමා ඒ සඳහා
විශාල ආෙයෝජනයක් කළා. අවුරුදු 500කට පසු ලංකාෙව්
අලුෙතන් වරායක් හදන්න එතුමාට හැකි වුණා. අද එක වරායක්
ෙවනුවට ෙදකක් හැදුණා. දකුණු ෙකොළඹ වරාය අද දියුණු කර
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලක්ම තුළින් අප මූලික අඩිතාලම දමා
තිෙබනවා. සමහරු එම වරායට පැමිණි නැව් සංඛ්යාව ගණන්
කරනවා. ඒක ගණන් කරන්න තව කාලය තිෙබනවා. එදා පරාකම
සමුදෙය් පළමු වන කන්නෙය් හදපු වී ටික ෙකොච්චරද කියා
ගණන් හැදුවා නම්, වැව හදලා ෙකොච්චර කල්ද කියා අහනවා.
නමුත් එෙහම කරන්න එපා. අවංකව කියනවා ෙම්ක අප ආරම්භ
කළ අදහසක් ෙනොෙවයි.
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විද්යාලංකාර පිරිෙවන ළඟින් එන විට, ඩී.එස්. ෙසේනානායක
මහත්මයාෙග් ඉඳලා අෙප් රාජ්ය නායකෙයෝ මීරිගම ඉඳලා
ෙකොළඹට එන විට කිරිබත්ෙගොඩ ෙකෝච්චි පාර උඩින් තමයි ආෙව්.
ඔය විද්යාලංකාර පිරිෙවන ළඟ තිෙබන ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව පැය 24න්
පැය 8ක් වහලා. අප නුවර ඉඳලා එන විට මඟදි කඩවත හන්දිය
හරිෙය්දී කල්පනා කරන්ෙන් ෙකෝච්චියට පාර වහලා තිෙයයි ද
කියායි. ඒ කාලෙය් නායකෙයෝ ෙගොඩක් ෙදෙනක් ආවා. හැබැයි,
ගිරුවාෙය් ඉඳලා ආ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ගුවන්
පාලම
හැදුෙව්.
අද
කිසි
කරදරයක්
නැහැ.
දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් මතක නැහැ එතැන ෙකෝච්චි පාරක් තිබුණා
ද කියා. දැන් සමහර ෙවලාවට මට මතකත් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙව්යන්ෙගොඩ ගුවන් පාලමත් දැන් හදලා.
ෙමතැන අෙප් සරණ ගුණවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සිටිනවා.
ෙව්යන්ෙගොඩ ගුවන් පාලම ෙහට අනිද්දා විවෘත කරනවා. ඒකත්
පටන් ෙගන අවුරුදු ගණනක්. එතැනින් ෙකෝච්චි එකසිය ගණනක්
යනවා. එතැන ෙකෝච්චිය ආවත්, ගියත් වහන්න ඕනෑ. ෙකෝච්චිය
නැවැත්වූවාමත් ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව වහෙගන තමයි ඉන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

තත්පරයට හතළිස් වතාවක් වහනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මට මතකයි, 1965 ආණ්ඩුව කාලෙය් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක
මහත්මයා හිඟුරක්ෙගොඩට ගියා, ෙදවන ගුවන් ෙතොටුපළක් ගැන
බලන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා, 2004
ඡන්දයට ඉස්සර ෙවලා ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් කුඩා ඔයට
ගිහින් ගුවන් ෙතොටුපළට මුල් ගලක් තැබුවා. ෙම් අවශ්යතාව රටට
තිබුණා. ඒක කරන්න ශක්තියක් කිසිම නායකෙයකුට තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට විතරයි
ශක්තිය තිබුෙණ්. එච්චරද?
දකුණු ෙකොළඹ වරාය හදද්දි ෙම් රෙට් ව්යාපාරිකෙයෝ කිව්වා,
"දැන් මහ විශාල නැව් තිෙබන්ෙන්. කන්ෙට්නර් 500ක් දාලා
එන්ෙන්. අෙප් රටට ඒවා එන්න බැහැ. එෙහම වුණාම අෙප්
ගාස්තුව වැඩි ෙවනවා" කියා. ෙමොකද, ෙලොකු නැව්වලින් එන විට
නැව් ගාස්තුව අඩුයි. අෙප් රෙටන් යවන බඩුවලටත් මිල වැඩියි
නැව් ගාස්තු වැඩියි. ෙපොඩි නැව්වලත්, ෙතල් නැව්වලත් එෙහමයි.
ඒ නිසා අපට විශාල නැව් රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් විධියට
වරායක් ඕනෑ කියා ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ සඳහා හැම ආණ්ඩුවක්ම
උත්සාහ කළා. ෙම්ක ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා ඉන්න
කාලෙය්ත් උත්සාහ කළා. නමුත් ඔවුන්ට කරන්න බැරි වුණා. ඒක
කෙළත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ඉතින්, ඊර්ෂ්යා
ෙවන්න එපා. ෙම් ගැන සතුටු ෙවන්න.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත්යතුමා)

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

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

ෙකෝධය.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කිහිපයක් විතරයි.
අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය
අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න ගිය මිල ගණන් ගැන අහනවා. එන්න,
ඇවිල්ලා බලන්න. හැම පාරක්ම එක විධියට හදන්න බැහැ. හැම
ෙගයක්ම එක විධියට හදන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙගවල්වල
අත්තිවාරම යටට ෙකොන්කීට් දමන්න ඕනෑ, යකඩ දමන්න ඕනෑ,
piling ගහන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය
හදලා තිෙබන්ෙන් පරිසර හිතකාමී ෙලසයි. එයින් පරිසරයට කිසිම
හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාත් ගිහිල්ලා බලන්න. රථය
නවත්වන්න බැහැ, ෙව්ගය ටිකක් අඩු කරලා බලන්න, අපි ඒවා
ෙමොන තරම් පරිසර හිතකාමී විධියට කරලා තිෙබනවාද කියා.
ඒකට ගිය වියදම කිෙලෝමීටර් ගණනින් ෙබදලා බලන්න එපා.
ෙම්වා ගැන අවංකව කල්පනා කරන්න. ජපානෙයන් ගත්ත ෙයන්
ගණන ගැන ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියාවි. ෙම්වා
අවංකව කරපු ඒවා; රට ෙවනුෙවන් කරපු ඒවා; අනාගත දරුවන්
ෙවනුෙවන් කරපු ඒවා; ජනතාව ෙවනුෙවන් කරපු ඒවාය කියන
කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදුලි බලාගාර පිළිබඳව ගනිමු.
ෙමොන තරම් මුදලක් අපි විදුලි බලාගාර ඉදි කරන්න ආෙයෝජනය
කළා ද? විමලසුෙර්න්ද මහත්තයා ආරම්භ කළ ජල විදුලි බලාගාර
නැති ෙව්ෙගන යන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම අපි ගල් අඟුරු වාෙග්
ලාභදායී කමයකට යන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ තීන්දුව ගන්න කිසිම
නායකෙයකුට ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. කිසි ෙකෙනක් ඒ තීන්දුව
ගන්න එඩිතර වුෙණ් නැහැ. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ
තීන්දුව ගත්තා. ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය හදන්න
තීන්දුව ගත්තා ද? ආරාධනා පතයක් ගැහුවා. නමුත් ඒක අස් කර
ගත්තා. කරු ජයසූරිය මැතිතුමා අත්සන් කරපු ගිවිසුමට වැඩිය,
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා අත්සන් කරපු ගිවිසුෙමන්
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක් අඩු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කියනවා.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

අෙනක් කාරණය මාර්ග සංවර්ධනය. කැලණිෙය් අෙප් මර්වින්
සිල්වා ඇමතිතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් එන විට, පෑලියෙගොඩ

ජල සම්පාදනය ගැනත් බලමු. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ජල ෙයෝජනා කම
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[ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා]

ටික ෙකොෙහොමද කියලා මම ළඟ දී බැලුවා. කැලණි ගෙඟන්
බියගමින් පටන්ෙගන මීගමුව දක්වාත්, අෙනක් පැත්ෙතන්
අත්තනගලු ඔය, ඊළඟට කුරුණෑගල ජල ෙයෝජනා කමය,
හලාවත, මන්නාරම, වව්නියාව, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉරණමඩු
ජලාශෙය් ඉඳලා යාපනය දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර උතුර
සහ දකුණ ආදී සියලු ගම්මාන දක්වාත් ෙම් ජල ෙයෝජනා කම
කියාත්මක ෙවනවා. ෙමවර අය වැෙයන් පධාන තැනක් දීලා
තිෙබන්ෙන් බීමට ජලය ලබා ෙදන්නයි.
පවාහනය සම්බන්ධෙයනුත් ගනිමු. තස්තවාදීන් ෙකෝච්චි
පාරවල් විනාශ කළා. බිතාන්යයින් ගියාට පස්ෙසේ ෙකෝච්චි පාරවල්
අඩු වුණා මිසක් එක අඟලක් ෙකෝච්චි පාර දිග් වුෙණ් නැහැ.
ගලවපු ෙර්ල් පාරවල් මැදවච්චිෙය් ඉඳලා මඩු හරහා
මන්නාරමටත්, වව්නියාව, ඕමන්ෙත් හරහා යාපනයටත්, ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, මාතර - කතරගම ෙර්ල් පාරත් හදන්න කටයුතු කෙළේ
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒවාට අවශ්ය
engine, මැදිරි ආදී සියල්ලක්ම වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ විධියට
යටිතල පහසුකම්ද අපි වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා,
අවුරුදු තිහක් අපි ආපස්සට ගිය බව. ඒ අවුරුදු තිහ තුළ ෙලෝකෙය්
අනික් ෙබොෙහෝ රටවල් ඉතාම ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ගියා. 60, 70
යුගවල අවුරුද්දක් කියන කාලය අද බලද්දී සුමානයක් වාෙග්යි.
ෙලෝකය ඒ තරම් ෙව්ගෙයන් යනවා. අවුරුදු තිහක් එක තැන පල්
ෙවලා, ආපස්සට ගිය රටක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට හිෙතන්න
පුළුවන්, අනික් රටවල් ෙමොන තරම් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඇද්ද
කියලා. අද කියනවා, වියට්නාමය පිළිබඳව. වියට්නාමෙය් යුද්ධය
ඉවර ෙවලා අවුරුදු කීයක් ද? වියට්නාමෙය් යුද්ධය ඉවර වුෙණ්
1965 දී. යුද්ධය අවසාන ෙවලා අද වන ෙකොට අවුරුදු කීයක් ද?
අපි ෙම් සියලුම දියුණුව ලබා ගත්ෙත් අවුරුදු තුනකින් බව කියන්න
ඕනෑ. එදා වියට්නාමයට පළමුවැනි යුෙරෝපීය ගුවන් යානය එන්න
අවුරුදු විසි ගණනක් ගියා. අද වන ෙකොට අලුතින් ගුවන් ෙසේවාවන්
28කට ලංකාවට එන්න අපි කටයුතු සලස්වලා තිෙබනවා. British
Airways, Korean Airways ඇතුළු ඒ සියලුම ගුවන් ෙසේවාවලට
අද ෙම් රටට එන්න අපි සලස්වලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්ද? අපි පහු
වුණු කාලයත් අල්ලලා ඉදිරියට යන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අපි අෙප් දරුවන්ව සූදානම් කරන්න ඕනෑ,
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල තරුණයනුත් එක්ක, එකට එක, කරට
කර හැප්ෙපන්න. අද රට රැකියාවකට ෙම්සන් බාස් ෙකනකුට
යන්න පුළුවන්, ඒ සඳහා අවශ්ය සුදුසුකම් නැති වුණත්. එෙහම
නැත්නම් යකඩ නවන්න bar bender ෙකනකු හැටියට යන්න
පුළුවන්. නමුත් තව අවුරුදු කිහිපයකින් එෙහම යන්න බැහැ. ඒ
සඳහා වෘත්තීය සහතිකයක් අවශ්ය වනවා. ඒ සහතිකය ලැබුෙණ්
නැත්නම් අඩු ගණෙන් කම්කරු වැඩක්වත් කරන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති වනවා. එෙහම තමයි ෙලෝකය දියුණු වන්ෙන්.
එෙහම නම් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් දරුවන් ඒ සඳහා සූදානම්
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි, අධ්යාපනය නව නැම්මකින්
ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම් රජය විශාල වශෙයන් කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව පළමුවන
වතාවට අෙප් අධ්යාපනයට හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ආර්ථික සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ අදට විතරක් ෙනොෙවයි.
ඒක බිඳ වැෙටන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ඉදිරියටත් ෙගන යන්න නම්
ෙම් වාෙග්ම කරන්න ඕනෑ. ෙම් කටයුතු කරන්න මිනිස් බලය
තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. ඒ සඳහා නීෙරෝගීමත් ජනතාවක් ඇති
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් විශාල
ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා. ගම් මට්ටෙම් සිට ඉහළම
තත්ත්වයට ඔවුන්ව ෙගෙනන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඔවුන්ව නීෙරෝගීව තබන්න අවශ්ය පරිසරයත් අපි හදලා
තිෙබනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විපක්ෂෙය් කථික මන්තීවරු ෙනොෙයක්
ෙද්වල් කිව්වා, අෙප් ආර්ථික කළමනාකරණය ගැන. ෙමය ඍජුව
මෙග් අමාත්යාංශයට අයිති ෙනොවුණත්, අපි රජයක් හැටියට
අමාත්යාංශ ගණනාවක් එකතු ෙවලා සාර්ව ආර්ථික
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නායකත්වෙයන් හැම අමාත්යාංශයක්ම
ෙමයට දායක වුණා.
අපි දන්නවා, ජීවත් වන්න හැම ෙකනකුටම රැකියාවක්
අවශ්යයි කියලා. සමහර මන්තීවරු සමහර ෙවලාවට අෙප්
සංඛ්යා ෙල්ඛන එක් එක් රටවල් සමඟ සන්සන්දනය කරලා
ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමන්ලා බංග්ලා ෙද්ශය ගැන කිව්වා. බංග්ලා
ෙද්ශෙය් අනික් ෙතොරතුරුත් අෙප් සංඛ්යා ෙල්ඛන එක්ක
සන්සන්දනය කරන්න. Garment factories ගණන විතරක්
සන්සන්දනය කරන්න එපා. ඒ රෙට් වැටුප සමඟ අෙප් රෙට් වැටුප
සන්සන්දනය කරන්න. ඒ රෙට් අධ්යාපනය සමඟ අෙප් රෙට්
අධ්යාපනය සන්සන්දනය කරන්න. ඒ රෙට් ෙරෝහල් ගණන සමඟ
අෙප් රෙට් ෙරෝහල් ගණන සන්සන්දනය කරන්න. ආරක්ෂාව
ගැන සන්සන්දනය කරන්න. ෙම් අය එක් එක් ෙවලාවට එක් එක්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම ෙනොෙවයි. ෙලෝකය
පිළිගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. අෙප් ජනෙල්ඛන හා
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුවයි
සංඛ්යා ෙල්ඛන සකස් කරන්ෙන්. අපි කිසි ෙකනකුට ඒවා නැවත
ෙවනස් කරන්න බැහැ. අඩු ගණෙන් ඇමතිවරයකුටවත් ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්න බැහැ. පැහැදිලිව එක්තරා පමිතියක්
අනුවයි ඒක කරන්ෙන්. එම නිසා තමයි ෙමවර අපි ඉදිරිපත් කළ
අතුරුදහන් වූවන් හා අලාභයන් පිළිබඳව වූ සංඛ්යා ෙල්ඛන
ජාත්යන්තරය පිළිගත්ෙත්. අද මා දැක්කා, Commonwealth එෙක්
ෙල්කම්තුමා කියා තිෙබනවා, ඒ සංගණනය හරියාකාරව
ෙකෙරනවාය කියලා. ඒකයි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන සකස් කරන්න දුන්ෙන්.
ඒක අපි කරන්න ගිෙය් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම යම් යම් ගෙව්ෂණය කරන,
පරීක්ෂණය කරන එක් එක් ආයතන තිෙබනවා. දැන් ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු ආයතනෙය්
වාර්තා එනවා; ෙපොත් එනවා. ඒවා නිල වාර්තා ෙනොෙවයි. ඒවා
එක් එක් ෙකනා ගෙව්ෂණය කරලා ඉදිරිපත් කරන වාර්තා. ඒ
ගෙව්ෂණ අපි ෙවනුෙවන්, රජය ෙවනුෙවන් කරනවා. ෙම්
සභාෙව්දී මා දැක්කා, හුඟක් අය ෙකොෙහේෙදෝ කරපු සමීක්ෂණවල
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. මටත් ඒ වාෙග් පරීක්ෂණයක් කරලා
කියන්න පුළුවන්, "ෙම්කයි මෙග් අදහස" කියලා. ඒකට නිදහස
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රජෙය් ආධාර ගත්තාය කියලා, මුදල් ගත්තාය
කියලා අපි ඒවා පාලනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විෙශේෂඥයින්ට ඒ
සඳහා අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි නිල වාර්තා දීෙම් අයිතිය
තිෙබන්ෙන් ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි.
2002 දී රැකියා නියුක්ත සංඛ්යාව 65,19,415යි; විරැකියාව
සියයට 8.8යි. 2005 දී රැකියා නියුක්ත සංඛ්යාව 75,18,007යි;
විරැකියාව සියයට 7.7යි. 2012 වර්ෂෙය් රැකියා නියුක්ත සංඛ්යාව
81,28,704යි; විරැකියාව සියයට 4ට බැහැලා තිෙබනවා. අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමම පතිශතය තවත් අඩු කරන්නයි. මා ෙම්
අනුපාතය කිව්ෙව්, රැකියා පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා
අය වැය විවාදෙය්දීත් එක් මන්තීවරෙයක් කිව්ව නිසායි.
ෙම් තිෙබන්ෙන් රැකියා කරන අයෙග් ගණන. අර ආදායම්
වියදම් ගැන විස්තර තිබුණු ෙල්ඛනෙය්ම තමයි ෙම්ක තිෙබන්ෙන්.
ඒවා ගැන කියවපු කට්ටිය කරුණාකරලා ෙම්කත් කියවන්න.
තමුන්ෙග් ෙදවියන් වහන්ෙසේ වෙග් සලකන රටවල්වල, මහා
ආදර්ශවත් රටවල, අද ඒ හැම රටකම රැකියා වියුක්තිය සියයට 8ට
වැඩියි. සමහර රටවල සියයට 22යි. තවත් සමහර රටවල සියයට
18යි. මම ඒ රටවල්වලට අපහාසයක් වන නිසා නම් කියන්ෙන්
නැහැ.
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සියයට 76යි ගත්ෙත්, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විතරයි ගත්ෙත්- අද
රුපියල් මිලියන 69,952ක් වැඩිපුර ලැෙබනවා.

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඔවුන් යන්ෙන් බස් එෙක්. කාර් නැහැ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔව්. ඊළඟට දරිදතාව ගැන කිව්වා. 1995-96 දරිදතාව සියයට
28.8යි. එෙහමයි තිබුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ ඒක කමානුකූලව සියයට 9,
සියයට 10 වාෙග් ඇවිල්ලා සියයට 8.9ටත් ඇවිල්ලා දැන් ඊටත්
වඩා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය ෙවන්ෙන් 2016 ෙවන
ෙකොට දරිදතාව සියයට 3ට අඩු කරන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් කාර්ය කරනවා. ඒක අපි ආඩම්බරෙයන්
කියනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධිලාභින්ෙග් සංඛ්යාව අඩු වුණු හැටි මම
පැහැදිලි කළා. ඒ සංඛ්යාවත් එක්ක දරිදතාව ගැන කථා කරන්න
අවශ්ය නැහැ. විපක්ෂෙය් කට්ටිය කිව්වා, පාෙර් ගිහිල්ලා බලන්න
කියලා. පාෙර් යන්න ඕනෑ නැහැ, ෙගදරකට යන්න. ඕනෑ
ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා, පාෙර් ෙකොයි තරම් වාහන තිෙබනවාද,
මිනිස්සු අඳින පළඳින හැටි, කන ෙබොන හැටි, ඒ සියල්ලක්ම ඒවා.
දුරකථන පාවිච්චිය, විදුලිය පරිහරණය, ෙම් සියල්ලෙගන්ම
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනනවා ඒ කටයුත්ත ෙකොෙහොමද
ෙකෙරන්ෙන් කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි ගෘහ ඒකකෙය් ආදායම හා වියදම ගැන
කිව්වා. එහිදී විපක්ෂෙය් උදවිය ආදායම ගැන කිව්ෙව් නැහැ. ගෘහ
ඒකකෙය් වියදම ගැන කිව්වා. ෙම් එතුමන්ලා ෙතොරතුරු ගත්
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙල්ඛනෙය්ම
තිෙබනවා, ගෘහ ඒකකෙය් ආදායම සහ වියදම. 1995-96 වර්ෂවල
ආදායම තිබුෙණ් රුපියල් 6,476යි. හැබැයි, වියදම තිබුෙණ් ඊට
වැඩිෙයන්. ඒක රුපියල් 6,525ක්. 2002 දීත් රුපියල් 12,803ක
ආදායමක් එන ෙකොට රුපියල් 13,147ක් වියදම් වුණා. වියදම
වැඩියි. හැබැයි, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 2006-07
ෙල්ඛනයට අනුව රුපියල් 26,286ක ආදායමක් තිෙබන ෙකොට
වියදම රුපියල් 22,952යි. 2009 දී රුපියල් 36,451ක් එන ෙකොට,
වියදම වන්ෙන් රුපියල් 31,331යි. 2012-13 දී රුපියල් 46,207යි
ආදායම, වියදම රුපියල් 40,887යි. ඒ කියන්ෙන් ආදායම වියදමට
වැඩිය රුපියල් 5,320කින් වැඩියි. ඇයි ඒක කියවන්ෙන් නැත්ෙත්.
අපටත් ඕනෑ ෙම්වා ෙපන්වන්නයි. මම කියන්නම් ආදායම තිබුණු
හැටි. ෙමන්න ෙගොවියාෙග් හා ධීවරයාෙග් ආදායම.
2005 දී වී නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 32,46,190යි. ෙම්
ෙල්ඛනෙය් එදා මිල ගණන් තිෙබනවා. ඒකත් ජනෙල්ඛන හා
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙල්ඛනයක්. එදා වී කිෙලෝවක්
විකුණපු මිල රුපියල් 15.57යි. එතෙකොටත් සියලුම වී ෙගොවීන්ෙග්
ආදායම රුපියල් මිලියන 50,540යි. 2012 දී වී නිෂ්පාදනය
ෙමටික්ෙටොන් 38,45,945යි. අද වී කිෙලෝවක මිල රුපියල්
28.42යි. අපි සහතික මිලටත් වඩා අඩුෙවන් ගණන් හැදුෙවොත්
රුපියල් මිලියන 111,532ක් අද ෙගොවීන්ට ලැෙබනවා. එදාට වැඩිය
රුපියල් මිලියන 60,992ක් අද වී ෙගොවීන්ෙග් අතට යනවා.
එතෙකොට, අෙප් ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි මැතිනියෙග්
පෙද්ශෙය් බහුලව ෙකෙරන ෙත් වගාව බැලුෙවොත් එදා නිෂ්පාදනය
කෙළේ කිෙලෝ මිලියන 317යි. එදා ෙත් කිෙලෝවක මිල රුපියල්
185.84යි. එතෙකොට වටිනාකම ෙලස ෙගොවීන්ට ලැබුෙණ් රුපියල්
මිලියන 58,911යි. අද නිෂ්පාදනය කිෙලෝ මිලියන 328.4යි. 2012
දී ෙත් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 392.40යි. අද වටිනාකම, අද
ඔවුන්ට ෙත්වලට හම්බ ෙවනවා රුපියල් මිලියන 128,863ක්.
එදාට වඩා කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට -මම මුළු නිෂ්පාදනෙයන්

රබර් වගාව ගත්ෙතොත් එදා රබර් කිෙලෝ මිලියන 104.4ක්
නිෂ්පාදනය කළා. එදා රබර් කිෙලෝවක් රුපියල් 147.98ට දුන්ෙන්.
ඒ අනුව ඔවුන්ට එදා රුපියල් මිලියන 15,390ක් ලැබුණා. අද
කිෙලෝගෑම් මිලියන 152.1ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. 2012
දී රබර් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 420.74ට ෙදනවා. අද ඔවුන්ට
රුපියල් මිලියන 63,973ක් ලැෙබනවා. එදාට වඩා කුඩා රබර් වතු
හිමියන්ට රුපියල් මිලියන 48,583ක් අද වැඩිපුර ලැෙබනවා.
ෙපොල් වගාව බැලුෙවොත් එදා ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 2,515යි
නිෂ්පාදනය කෙළේ. එදා ෙපොල් ෙගඩිය වික්ෙක් රුපියල් 12.46ට. ඒ
අනුව එදා රුපියල් මිලියන 31,337ක ආදායමක් ඔවුන්ට ලැබුණා.
2012 දී නිෂ්පාදනය ෙවලා තිෙබනවා ෙපොල් ෙගඩි මිලියන
2,940ක්. අද ෙපොල් ෙගඩියක මිල රුපියල් 21.83යි. අද ඔවුන්ට
රුපියල් මිලියන 64,180ක් ලැෙබනවා. ඒ අනුව අද ඔවුන් රුපියල්
මිලියන 32,843ක අතිෙර්ක ආදායමක් ලබලා තිෙබනවා.
බඩ ඉරිඟු ෙහොඳ වගාවක්. එදා ෙමටික්ෙටොන් 41,804යි
නිෂ්පාදනය කෙළේ. එදා කිෙලෝ එකක් වික්ෙක් රුපියල් 20.58
ගණෙන්. ඒ අනුව බඩ ඉරිඟු ෙගොවීන්ට එදා රුපියල් මිලියන 860යි
හම්බ වුෙණ්. අනුරාධපුරෙය් ෙගොවිෙයෝ තමයි සියයට 80ක්ම බඩ
ඉරිඟු වගාව කරන්ෙන්. අද ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරනවා
ෙමටික්ෙටොන් 202,315ක්. අද බඩ ඉරිගු කිෙලෝව රුපියල්
35.25ටයි විකුණන්ෙන්. අද ඒ අයට රුපියල් මිලියන 7,132ක
ආදායමක් එනවා. එදාට වඩා අද අනුරාධපුරෙය් බඩ ඉරිඟු ෙගොවීන්
රුපියල් මිලියන 6,272ක ආදායමක් ලබනවා.
අර්තාපල් වගාව බැලුෙවොත් අද අර්තාපල් වගා කරන්ෙන්
පළාත් තුනක පමණයි. එදා ෙමටික්ෙටොන් 79,445ක් නිෂ්පාදනය
කළා. එදා අර්තාපල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 53.23යි. ඒ අනුව එදා
රුපියල් මිලියන 4,227යි ලැබුෙණ්. 2012 දී නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙමටික්ෙටොන් 72,186යි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.
රුපියල් 76.65කට තමයි අද අර්තාපල් කිෙලෝ එකක් ෙදන්ෙන්. ඒ
අනුව රුපියල් මිලියන 5,533යි ෙගොවීන්ට යන්ෙන්. ඒ අනුව 2005
වර්ෂයට වඩා රුපියල් මිලියන 1,350ක ආදායමක් 2012 වර්ෂෙය්දී
අර්තාපල් ෙගොවීන්ට අතිෙර්කව ගියා.
2005 දී ෙසෝයා ෙබෝංචි නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 4,990යි.
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 39.67ට දුන්ෙන්. ඒ අනුව එදා රුපියල්
මිලියන 198ක ආදායමක් ෙසෝයා ෙබෝංචි ෙගොවියාට ලැබුණා. අද
ඒක වැඩි ෙවලා විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා.
උඳු වගාව ගැන කිව්ෙවොත් විෙශේෂෙයන්ම වන්නිෙය් ෙගොවීන්
තමයි උඳු වගා කරන්ෙන්. එෙහේ ඉන්න හමුදාව ෙනොෙවයි ෙම්වා
වවන්ෙන්. වවුනියාෙව්, වන්නිෙය් ජනතාවයි ෙම්වා වවන්ෙන්. උඳු
ෙමටික්ෙටොන් 6,923ක් එදා නිෂ්පාදනය කළා. එදා උඳු කිෙලෝ
එකක් රුපියල් 45.49ට වික්කා. ඒ අනුව එදා ඔවුන්ට හම්බ වුෙණ්
රුපියල් මිලියන 315යි. අද නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 10,180
දක්වා නැඟලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උඳු කිෙලෝවක මිල රුපියල්
137.78ක් ෙවනවා. අද ඔවුන්ට ලැෙබන ආදායම රුපියල් මිලියන
1,412යි. ඒ අනුව අද වන්නිෙය් උඳු ෙගොවීන්ට රුපියල් මිලියන
1,097ක් වැඩිපුර ලැෙබනවා.
එදා එළකිරි නිෂ්පාදනය කෙළේ ලීටර් 1,34,85,000යි. එළකිරි
ලීටර් එකක් වික්ෙක් රුපියල් 19.35ට. රුපියල් මිලියන 261යි එදා
එළකිරි නිෂ්පාදකයාට ලැබුෙණ්.
අද කිරි ලීටර් මිලියන 19ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. අද
සාමාන්යෙයන් කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 50ක් වුණත්, රුපියල්
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48.90කට ලැබුණාම රුපියල් මිලියන 968ක් ලැෙබනවා. ඒ අනුව
අද රුපියල් මිලියන 707ක් කිරි ෙගොවීන් වැඩිපුර ලබා ගන්නවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් හම්බන්ෙතොට එදා මී කිරි නිෂ්පාදනය කෙළේ ලීටර්
25,77,000යි. එදා ලීටරය රුපියල් 22.92 ගණෙන් රුපියල් මිලියන
59යි ලැබුෙණ් ගරු සභාපතිතුමනි. අද ලීටර් 51,34,000ක් මී කිරි
ලැෙබන අතර, ලීටරයක් රුපියල් 56.91කට විකුණනවා. ඒ අනුව
රුපියල් මිලියන 292ක් ලැෙබනවා. එදාට වැඩිෙයන් රුපියල්
මිලියන 203ක් ලැෙබනවා. දැන් අර පුංචි මී කිරි හට්ටි තිෙබන නිසා
එයිනුත් වැඩිපුර ආදායමක් එනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

තෘණ භූමි පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

තෘණ භූමි පශ්නයත් අපි විෙශේෂෙයන්ම සලකා බලනවා. අෙප්
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමතිතුමාත් එක්ක අපි ඒ ගැන කටයුතු
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඊළඟට, උද්ධමනය ගැනත් මම කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙම්
උද්ධමනය ගැන කථා කරනෙකොට අප ඉතාමත් ආඩම්බර වනවා.
පසු ගිය දා අප ලැබූ නිදහෙසන් පසුව 2009 ජූනි මාසෙය් ඉඳලා
දීර්ඝ කාලයක් උද්ධමන අගය තනි ඉලක්කමක පවත්වාෙගන
යන්නට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක එක මාසයක අඩු
කරලා, ඊළඟ මාසෙය් වැඩි ෙවනවා ෙනොෙවයි. දිගටම මාස පනස්
ගණනක් තිස්ෙසේ උද්ධමනය තනි ඉලක්කමක පවත්වාෙගන
යන්නට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන ආඩම්බර
වන්නට ඕනෑ.
අපි සාමාන්යෙයන් බැලුෙවොත් 1978 ඉඳලා 2009 දක්වා
උද්ධමනෙය් සාමාන්ය අගය සියයට 11.8යි. 2009 වර්ෂෙය් ජූනි
මාසෙය් ඉඳලා 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසය වනෙතක් සාමාන්ය අගය
සියයට 6.3යි. එක මාසයක, ෙදකක උද්ධමනෙය් අගය අරෙගන
ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. අපි දළ වශෙයන් අවුරුදු ගණනකම
ගත්තා. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද උද්ධමන අගය ගත්තත් 2001 දී
උද්ධමනය සියයට 14.2යි. 2005 වර්ෂෙය් අග හරිෙය්දී
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුෙණ්. ඒ වනෙකොට උද්ධමනය
සියයට 11යි. 2012 දී උද්ධමනය සියයට 7.6යි, 2013 වර්ෂය
වනෙකොට උද්ධමනය අවම වශෙයන් සියයට 7.2ක් වත් ෙවයි
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම්
පමාණය තවත් අඩු වුණා, සියයට 5.6ක් දක්වා.
රාජ්ය ණය ගැන කථා කළා. ෙම් පිළිබඳව අෙප්
සභානායකතුමාත් පැහැදිලි කළා. නමුත් ෙම් පිළිබඳව ෙකටිෙයන්
හරි කරුණු දක්වන්නට මටත් යුතුකමක් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන්
රටක ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට තමයි
බලන්ෙන්. ෙම් පමාණය 2004 දී 102.3 ඉඳලා 2012 වනෙකොට
සියයට 79.1ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක පැත්තක
තබමු. සාමාන්යෙයන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආර්ථික හා සමාජ
ෙකොමිසම ෙම් හැම රටකටම ණය ලබා දීෙම් අවදානම ගණන්
හදනවා. ෙම් සඳහා නිර්ණායක හයක් තිෙබනවා. ඒ වර්ගීකරණය
අනුව ණය බර අඩු රටවල් අතරින් නිර්ණායක හයකින් පහක්
අතරට ශී ලංකාව අයිති ෙවනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී
සඳහන් කරනවා. ෙම්ක අෙප් අය වැයත් එක්ක ඉදිරිපත් කරපු
වාර්තාෙව් තිෙබනවා.
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ඒ නිසා මා ෙමය කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අපි හැදූ
එකක් ෙනොෙවයි. අඩු ගණෙන්, ෙම්ක මහ බැංකුෙවන්
හැදූ එකකුත් ෙනොෙවයි. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හැදූ එකකුත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක, ඔය සමහර
අය ඉහළින් පිළිගන්නා එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානයකින් කරන
ලද ගණන් හැදිල්ලක්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ණය ෙගවන
කාලයත් වර්ගීකරණය කරන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් මුළු ණය
පමාණය අප ෙගවන කාලය අනුව බලමු. අපට අවුරුද්දක් තුළ
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් මුළු ණය පතිශතෙයන් දශම 13යි.
අවුරුදු 1ත්-3ත් අතර අපට ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් සියයට 2.53යි.
අවුරුදු 3 ඉඳලා 5 දක්වා අපට ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණෙය්
පතිශතය 1.38යි. අවුරුදු 5යි 10යි අතර ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්
සියයට 22.34යි. අවුරුදු 10යි-15යි අතර ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්
සියයට 19.48යි. අවුරුදු 15කට පස්ෙසේ ෙගවන්න ඕනෑ ගණන
සියයට 54.14යි. ඒ කියන්ෙන් ෙම්කයි. අප ණය ගත්තු විධිය අනුව
බැලුවාම, ෙම් ආෙයෝජනය කරපු ඒවා හරියට ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබනවා නම්, ඒවාෙය් ආදායමත් අරෙගන, ඒ ආදායම ෙපොලී
කරලා ඒ ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන් ෙගවන්න පුළුවන්. ඉතාම
සහන ෙපොලියට, ඉතාම ෙහොඳ ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්, දීර්ඝ කාලීන
ණය තමයි අපි වැඩිපුර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒවා ආෙයෝජනය
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ වාෙග් දීර්ඝ කාලීන පතිලාභ ලැෙබන
ඒවාටයි. අන්න ඒක ගැන බලන්න. කුහක ෙවන්න එපා. ෙම්වා
අනිවාර්යෙයන් ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙද්වල්. අප පවුලක් හැටියට
ණයක් අරෙගන ෙගයක් හැදුවාම ඒෙකන් පවුලට ෙමොන තරම්
ආඩම්බරයක් දැෙනනවාද? තමුන්ෙග්ම ෙගයක් හදාගත්තාම ඒ
ෙගදර දරුවන් ෙමොන තරම් ආත්ම විශ්වාසයකින්ද පාසල් යන්ෙන්
කියලා අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒක ගැන කල්පනා කරන්න. ඇයි
ඒක අෙප් රටට ගළපන්ෙන් නැත්ෙත්?
ගරු සභාපතිතුමනි, මම අහෙගන සිටියා, ෙම් ණය පමාණය
රෙට් ඉන්න ජනගහනෙයන් ෙබදලා සමහරු කියනවා, එක් අයකු
රුපියල් තුන්ලක්ෂයක් ණයයි කියලා. බලන්න, ෙම් ලංකාෙව් හැම
පවුලකටම වාෙග් -වැඩි ෙදනකුට එනම් සියයට 90 ගණනකට
වඩා වැඩි පමාණයකට- අඩු ගණෙන් පර්චස් 2ක්වත් තිෙබනවා. ඒ
ෙගය තිෙබන ඉඩමට යන පාරට විදුලිය ලැබුණාම ඒ ඉඩෙම්
වටිනාකම පර්චස් එකකට කීයකින් වැඩි ෙවනවා ද? නළ ජලය
හම්බ වුණාම වටිනාකම ෙකොපමණ වැඩි ෙවනවා ද? කාපට් පාර
ආවාම වටිනාකම ෙකොච්චර වැඩි ෙවනවා ද? එතෙකොට හැම
පර්චස් එකකින්ම වැඩි ෙවලා තිෙබන පමාණය අනුව බැලුවාම
මිලියන තුනක් විතර ෙම් අවුරුදු තුන අතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා
කියන එක අප කියන්න ඕනෑ. අෙප් ජනතාවට ඒක ගාණක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ෙම් හාදෙයෝ දන්ෙන් නැහැ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඉතින් කරුණාකර ෙම්වා ගැනත් කල්පනා කරන්න. අපි
ආෙයෝජනයක් කරන ෙකොට එහි පතිලාභ පුද්ගලයාටත් එකයි,
පවුලටත් එකයි. උදාහරණයක් විධියට නව ෙලෝක මුදලාලි ගනිමු.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා එතුමා අෙප් දකුෙණන් ඇවිල්ලා
ෙකොෙහොමද දියුණු වුෙණ් කියලා. එතුමා දියුණු වුණා. දියුණු ෙවන
ෙකොට වැඩි වැඩිෙයන් ණය ගත්තා. ඒ අරගත්තු ණය ෙගවනවා.
එතුමා මිය යන ෙකොට ෙකොයි තරම් දියුණු ෙවලා සිටියා ද? ඥානම්
මහත්මයා පවා එෙහමයි. ඒ හැම ෙකෙනක්ම එෙහම තමයි.
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ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල ණය
පමාණයන්, ඒවාෙය් පතිශත හැටියට මා ළඟ තිෙබනවා. ඕනෑ නම්
මම කියන්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු ඇමතිතුමා, එතුමන්ලාට කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
කියලා වැඩක් නැහැ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

කියන්න එපා ද?

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

කිව්වාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

එතුමන්ලා රටවල් සමහරක් ගැන කිව්වා. ඕනෑ නම් මා ඒ
රටවල් ගැන කියන්නම්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

සභාගත කරන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙතෝරාගත් රටවල රාජ්ය ණය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සඳහන් කළ ෙල්ඛනයක් මා ළඟ
තිෙබනවා. මා ෙමය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
සභාගත* කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
ඕනෑ නම් මා කියන්නම් අපටත් උදවු කරන ජපානය ගැන.
ජපානෙය් ණය පතිශතය 242.3යි. ඇෙමරිකාව ගැන අහන්න
ඕනෑද? සියයට 107.3යි. ෙමෙහේ ආපු අර කාෙගද ෙකනාෙග් රෙට්
ණය පතිශතය 95.3යි.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)
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සහභාගිත්වෙයන් හැදූ වැඩ පිළිෙවළක්. ෙමය ජනතාව වරක්
ෙනෙවයි, ෙදවරක් ෙනොෙවයි, කීප වරක් අනුමත කළ චින්තනයක්
කියන එක අප කියනවා. එම නිසා ඊර්ෂ්යා වන්නට එපා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල ආදායම බලන්න.
ෙම්වා තමයි ෙලෝකෙය් ආර්ථිකයක ෙහොඳ, නරක මනින දත්තයන්
-නිර්ණායකයන්-. 2005 වර්ෂෙය් දී අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1241යි. 2012 වර්ෂය වනෙකොට
2923යි. ෙදගුණයකින් වැඩි කළා. අෙප් ඉලක්කය 2016 වර්ෂෙය් දී
ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4000ට වර්ධනය
කරන්නයි.
ඊළඟට, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය බලන්න. නිදහසින් පසු 1951
වර්ෂෙය් සිට සාමාන්ය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය තිබුෙණ් සියයට
4.5යි. 2006 -2012 කාලෙය් දී සාමාන්ය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 6.7ට අප ෙගනාවා. අපි අවුරුදු තුනක් ෙනොකඩවා ඉහළම
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. වර්ධන
ෙව්ගය මනිනෙකොට ෙම් අවුරුද්දට උඩින් තමයි වර්ධනය වුණු
පමාණය බලන්ෙන්. එක අවුරුද්දක ඉහළ අගයක් ආවාම ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් අඩු ෙවනවා. නමුත් ශී ලංකාෙව් එෙහම වුෙණ් නැහැ.
අෙප් ශී ලංකාව පසු ගිය කාලය තුළ එකම විධියට වර්ධන
ෙව්ගයකට ෙගනියන්න මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට පුළුවන් වුණාය
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ආෙයෝජනය බලන්න.
2000 වර්ෂෙය් සිට 2004 වර්ෂය දක්වා රාජ්ය ආෙයෝජනය
සාමාන්ය අගය සියයට 2.6යි. නමුත් අප ඒක 5.8ට වැඩි කළා.
2012 වර්ෂෙය් දී රාජ්ය ආෙයෝජනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත්
එක්ක සියයට 6.9කට ෙම් රජය වැඩි කළාය කියන එක අප
ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරනවා. ඒ ආෙයෝජනය වැඩි කරන
ගමන්ම අය වැය හිඟය අපි එන්න එන්නම අඩු කළා. ඒක කාටවත්
තර්ක කරන්න බැහැ. අප සහනාධාර කැපුෙව් නැහැ. සමෘද්ධි
සහනාධාර වැඩි වුණු බව මා ෙපන්වුවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය
වැඩි වුණා. ළමයින්ට ආහාර දීම සඳහා යන වියදම වැඩි වුණා. ඒ
වාෙග්ම වයස්ගත අයට සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙයන් ෙදන ආධාර
මුදල රුපියල් 3000 දක්වා වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම පාසල් ළමයින්ට
ෙනොමිලෙය් ෙපොත් ෙදනවා. ෙම් සෑම සහනාධාරයක්ම -ෙම්
සියල්ලම- කරන ගමන් තමයි අය වැය හිඟය අඩු කර ගත්ෙත්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ආෙයෝජනවලට යටිතල
පහසුකම් ඉතාම ඉහළින් ඇති කරන ගමන්, ඔය කියන ණයත්
ෙගවන ගමන් තමයි අපි අය වැය හිඟය අඩු කෙළේ කියන එක
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සඳහන් කරනවා. 2005 වර්ෂෙය් දී සියයට 7
තිබුණු අය වැය හිඟය 2013 ෙවනෙකොට සියයට 5.8ට අඩු කළා.
2015 දී සියයට 4.7ට අඩු කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

කැමරාකාරයාෙග්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

පිලිපීනය ඇතුළු ඔක්ෙකෝම රටවල් ගැන කියන්න මට පුළුවන්.

අෙප් රෙට් සියයට 74.3යි. පංශය, ගීසිය, ඉතාලිය කියන ඔය
ඔක්ෙකොම රටවල් අපට වඩා වැඩියි. ෙකොරියාව විතරයි අපට වඩා
අඩු. අෙප් චින්තනය, ජනතාවත් එක්ක කථා කරලා, ජනතා

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ සංචිත ගැන කථා
කරනවා නම් විෙද්ශ සංචිත රටකට ඉතාමත් වැදගත් බව අප
දන්නවා. ඒකත් අප යම් විධියකින් ශක්තිමත් කර තිෙබනවා. 2005
වර්ෂෙය් දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2735 කට තිබුණු විෙද්ශ
සංචිතය 2013 ෙවනෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7100
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 2015, 2016 වර්ෂ ෙවනෙකොට
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 11200ක විෙද්ශ සංචිත පමාණයක්
අෙප් ජනතාවට අයිති කර ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉෂ්ට කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ආෙයෝජනත් අප වර්ධනය කළා. 2002 වර්ෂෙය් දී ෙපෞද්ගලික
අංශය ආෙයෝජනය කෙළේ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
19.3යි. අප එය වර්ධනය කර, 2012 වර්ෂය ෙවනෙකොට සියයට
23.7 දක්වා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනය වැඩි කළා. නමුත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා]

ඒෙකන් අප සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. මා ෙපෞද්ගලික
අංශෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට
කරන්න; ෙම් රජය පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛන සියල්ලකින්ම
ෙපෞද්ගලික අංශයට අවශ්ය සියලුම දිරි ගැන්වීම් දී තිෙබනවා; ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා එයින් පෙයෝජන ගන්න කියලා.
ජාතිය ෙවනුෙවන් ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි
ඉල්ලනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ පාග්ධනීකරණය ගැන කියන්න
ඕනෑ. 2000 - 2004 කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 204ට තිබුණු
සාමාන්ය අගය, 2005 - 2012 කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 1,302
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. 2012දී පමණක් රුපියල් මිලියන
2,168ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක වියදම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ.
ඊෙය් ෙම් ගැන හුඟක් විවාද වුණා. මම ඒ ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන්
කියන්නම්. හුඟක් අය දත්ත ෙපන්වන ෙකොට එක එක මූලාශ
තමයි ගන්ෙන්. සමහර ඒවාට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙයොදා
ගන්නවා. සමහර ෙවලාවට සංඛ්යා ෙබදලා ගණන් හදනවා. ඉතින්
එෙහම නම් ෙම්කටත් ඒක ෙයොදන්න. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයක් වශෙයන් 2000දී ආරක්ෂක වියදම් සියයට 5.6යි. අපි
යුද්ධය කරන කාලෙය් එය තිබුෙණ් සියයට 3.3ට. දැන් ඒක අඩු
ෙවලා තිෙබනවා, සියයට 2.1ට. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය්
ආරක්ෂක වියදම් බලන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක්
හැටියට. ඒ සඳහා ඇෙමරිකාව ෙයොදන මුදලයි, අපි ෙයොදන මුදලයි
අතර ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙලෝකෙය් ආරක්ෂක
වියදම් මනින්ෙන් ඒ විධියට.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මම ෙපේෂණ ගැනත් කියන්න
ඕනෑ. ෙපේෂණ තත්ත්වයත් අපි ඉහළට වර්ධනය කළ නිසා, 2005දී
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,918ට තිබුණු ෙපේෂණ පමාණය අද
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, මිලියන 5,985ට. ඒ නිසා විෙද්ශ රැකියා
කරන අයට අෙප් ජාතිෙය් පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්න
ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සියල්ල තුළ අපට
ෙනොෙයක් අභිෙයෝග තිෙබනවා. අපට තිෙබන විශාලතම
අභිෙයෝගය තමයි, ෙගවුම් ෙශේෂය. අපි ෙම් ෙගවුම් ෙශේෂය
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද අෙප් රටට තනිෙයන් ජීවත්
ෙවන්න බැහැ. අද එන්න එන්න ෙගෝලීයකරණය තුළ අපි හිර
ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙවෙළඳ ගිණුෙම්
අපනයන ආනයන හිඟය අඩු කරන්න කියා කරන්න ඕනෑ. ෙම්
සඳහා ෙම් රජය ඉතාම දූරදර්ශීව, කල්පනාකාරීව මාර්ග කිහිපයක්
ෙතෝරා ගත්තා. පළමුවන එක හැටියට, අෙප් රටට විෙද්ශ
ආෙයෝජන අවශ්යයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රටට ලැබුණු ආෙයෝජන ගැන
ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි. අපට ඉතිහාසෙය් ලැබිච්ච මුළු විෙද්ශ
ආෙයෝජන පමාණෙයන් සියයට 72ක්ම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 2006
අවරුද්දට පසුවයි කියන එක විතරක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කියනවා. ඒ ෙතොරතුරු එතුමා විස්තර කරයි. "ෙචොගම්" එෙකන්
පස්ෙසේ ඒක තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, විෙද්ශ රැකියා කරන අයෙගන් ලැෙබන ෙපේෂණ ගැන
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. අපි ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ පතිපත්ති
ෙදකක් එක්කයි. මම අහෙගන හිටියා, සමහරු ඒක විෙව්චනය
කළා. විෙද්ශ රැකියා කරන අයෙගන් ලැබුණු ෙපේෂණ 2005 දී
රුපියල් මිලියන 195,256යි. 2012 දී රුපියල් මිලියන 763,980යි.
එතෙකොට වැඩිවීම රුපියල් මිලියන 568,724යි. සියයට 291කින් ඒ
අයෙග් දායකත්වය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි අපි ෙම්ක
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කෙළේ, පිට රට යවන ගෘහ ෙසේවිකාවන් පමාණය එන්න, එන්නම
අඩු කරලායි.
අප පිට රට යවපු 241,000ක පිරිෙසන් සියයට 42.89ක්ම
ගෘහ ෙසේවිකාවන්. නමුත් අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා
කියාත්මක කළ වැඩ පිළිෙවළ අනුව 142,425ක් වූ ඒ ගෘහ
ෙසේවිකාවන් පමාණය 2013 වසර වන විට 81,410 දක්වා අඩු
කළා. එෙහමත් නැත්නම් සියයට 33.75ක් දක්වා අඩු කළා. පුහුණු
ගෘහ ෙසේවිකාවන් වැඩි පඩි ලැෙබන රටවලට යවන්න තමයි අප
දැන් උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ අයට නිසි පුහුණුව ෙදන්න, ඒ සහතික
ෙදන්න අප දැන් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින්
යනවා. ඒ ඔස්ෙසේ වැඩි පඩියක් ෙගවන, දියුණු, නවීන රටවල නව
ක්ෙෂේතවල රැකියාවලට ඔවුන් යවන්න අෙප් ගරු ඇමතිතුමා
ඇතුළු විෙද්ශ රැකියා අංශෙය් ඒ පිරිස ඉතාම උනන්දුෙවන් වැඩ
කරනවා. එහි පතිඵල ලැෙබනවා.
අෙප් විෙද්ශ ආෙයෝජනය, ෙම් ෙගවුම් ෙශේෂය ශක්තිමත් කිරීම
සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම අපට තිෙබන අභිෙයෝගයක්. අපි ඒක
දන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් අප කියා කරනවා. ඒ කියා කිරීෙම්
පිළිෙවළ තමයි අප සඳහන් කෙළේ. විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි
කරන්න, විෙද්ශ රැකියාවලින් එන ෙපේෂණ වැඩි කරන්න, ෙහොඳ
ෙකොන්ෙද්සි මත ඒ අය ෙහොඳ රටවල ෙහොඳ රැකියාවලට යවන්න
අප කටයුතු කරනවා.
ඊළඟට අෙප් අපනයන ගැන බලමු. අෙප් අපනයන ඉහළ
නංවන්න පුළුවන්. 2005දී මුළු අපනයනවලින් අපට ලැබුෙණ්
රුපියල් මිලියන 628,008යි. 2011 වන විට එය රුපියල් මිලියන
1,128,340ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැඩි වුණු සම්පූර්ණ
පමාණය රුපියල් මිලියන පන්ලක්ෂ තුන්සියතිස්ෙදකයි. ඒ වැඩි
වීෙම් පතිශතය 79.6යි. අෙප් අපනයන සඳහා අප නව ෙවළඳ
ෙපොළවල් ෙසොයා ගත යුතුයි. ඒ වෙග්ම අපි නව භාණ්ඩ
නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. එදා අෙප් අපනයන ෙත්, ෙපොල්, රබර්වලට
සීමා ෙවලා තිබුණා. ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපයට විතරක් අෙප්
අපනයන යවන්න එපා කියලා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
කියනවා මා අහෙගන හිටියා. අප එය පිළිගන්නවා. අප නව ෙවළඳ
ෙපොළවලට අෙප් නිෂ්පාදන යැවිය යුතුයි. විශාල ආර්ථික
ශක්තියක් තිෙබන රටවල් අෙප් රට ළඟම තිෙබනවා. ඉන්දියාව,
චීනය, ෙකොරියාව, ජපානය, රුසියාව සහ මැද ෙපරදිග රටවල
ෙවෙළඳ ෙපොළවලට ඇතුළු ෙවන්න අප විශාල වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කර තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ලක් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට පසු
ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1,000 පන්නලා
ෙඩොලර් මිලියන 1,053ක ආදායමක් ලබා ගන්න අෙප්
අපනයනකරුවන්ට හැකි වුණා. ඒ ෙගෞරවය ඒ සියලු ෙදනාටම
පුද කරන්න ඕනෑ. අපට ෙම් තත්ත්වය මදි. අපි තව තවත් අෙප්
අපනයන වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපි අලුත් ෙවළඳ ෙපොළවලට යන්න
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම "ෙචොගම්" එක තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ් ඒ පදර්ශන තියලා, අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළවල්, නිෂ්පාදන ඒ
අයට හඳුන්වා ෙදන්නයි. ඒ රටවල ජනමාධ්ය ලංකාවට පැමිණි
ෙවලාෙව්, -අෙප් රෙට් වැරැදි ෙනොෙවයි - අපට තිෙබන සම්පත්,
අපට තිෙබන අනික් ෙද්වල් ෙපන්වන්න තමයි අපි ඒ අවස්ථාව
ෙයොදා ගත්ෙත්. ඒ හැම රාජ්ය නායකෙයක්ම එතැනට ගියා. හැම
පුවත් පත් කලාෙව්දිෙයක්ම එතැනට ගියා. ඔවුන් ගිහින් ඒවා
බැලුවා. අපි අෙප් අමාත්යාංශ නිලධාරින් ඒ අයට මුණ ගස්සවලා
ඒ ව්යාපාරිකයන්ට ඒ ශක්තිය දුන්නා. ඒ වාෙග්ම,-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් දැන් අවසානයි. අවශ්ය නම් තව
කාලය ගන්න පුළුවන්.
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙහොඳයි.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු සභාපතිතුමනි, අප කළ තව වැදගත් කාර්යයක් තමයි
ආනයනය කරන භාණ්ඩ ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන්න කටයුතු
කිරීම. ඒ කියන්ෙන් ආෙද්ශය. ෙමය ඉතාම වැදගත්. අෙප් රෙට්
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් විශාල පමාණයක් අපි පිට
රටින් ෙගෙනනවා.
මට ඒ ගැන කලින් සඳහන් කරන්නට බැරි වුණා. ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් නැති වුණත්, අෙප් ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැනත් යමක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ඒ අතරම, එතුමාෙග් දියණියෙග් අභාවය ෙවනුෙවනුත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරනවා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් අපනයනවලින් ලැබුණු විෙද්ශ ආදායෙමන්
සියයට 43ක ඉහළම වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන් සුළු
අපනයන ෙභෝග අංශයයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන්
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිකම්ම අමු දව්ය හැටියට එෙහම
නැත්නම් මූලික දව්ය හැටියට ෙනොෙවයි, අගය වැඩි කළ දව්ය
හැටියට -වැඩි අගයක් තිෙබන දව්ය හැටියට- පිට රට යවා අෙප්
අපනයනවලින් විශාල ආදායමක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ඊළඟ ඉලක්කය තමයි,
ෙමරටට පිට රටින් ෙගෙනන භාණ්ඩ ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය
කරන්න පුළුවන් නම් අෙප් ජනතාවට ආදායමක් ලැෙබන විධියට
ඒ භාණ්ඩ ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කිරීම. අෙප් අහාර පාන සඳහා
පමණක් රුපියල් බිලියන 149,568ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ
අතරින් හුඟාක් ෙද්වල් අෙප් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්
ෙද්වලුයි. අෙප් රෙට් ජනතාවට, ෙගොවීන්ට ඒ මුදල් ලැෙබන
විධියට අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විවිධ වැඩ
පිළිෙවළවල් තිෙබනවා. ඒ අතරින් බඩ ඉරිඟුවලින්, වන්නිෙය්
ෙගොවීන් වගා කරන උඳුවලින් හා වීවලින් අපි ස්වයංෙපෝෂිත වුණා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි අලවලින් සහ ලූණුවලිනුත් ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වාෙග්ම කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත
වීම සඳහාත් අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, කෘෂිකාර්මික
භාණ්ඩ විතරක් ෙනොෙවයි අපි දැනට හඳුන් කූරු පවා පිටරටින්
ෙගන්වනවා. හඳුන් කූරු කර්මාන්තෙය් ෙබොෙහොම සුළු ෙදයකුයි
තිෙබන්ෙන්. හඳුන් කුරු නිෂ්පාදනය ගෘහ කර්මාන්තයක්. අෙප්
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය
ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා ෙම් වනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන්
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ යටෙත්
ගෘහිනියන් 21,000කට ෙලෙහසිෙයන්ම රැකියා ලබා ෙදන්න
පුළුවන්. බයිසිකල් ෙච්න් එෙක් පටන් අපි පිට රටින් ෙගන්වනවා.
ඉස්සර ලන්තෑරුම පවා නිෂ්පාදනය කෙළේ ෙම් රෙට්මයි. ඒ වාෙග්ම
ෙරදි පිළි ගැන බැලුෙවොත් අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තයට අදාළ
ෙව්යන්ෙගොඩ, තුල්ෙටක්ස්, පූෙගොඩ ෙප්ෂ කර්මාන්ත ශාලා,
බලෙව්ග ෙප්ෂකර්මාන්ත ශාලා කියන ඒ ඔක්ෙකොම ටික වැහුවා.
කර්මාන්ත කීයක් නැති කළාද කියා බලන්න. පරන්තන් රසායනික
දව්ය කම්හල වැහුවා. ඒ නිසා දැන් ෙකෝස්ටික් ෙසෝඩා ටික සියයට
සියයක්ම පිට රටින් ෙගන්වනවා. යූරියා කම්හල වැහුවා,

472

නයිෙලෝන් කම්හල වැහුවා. රණාෙල් තිබුණු සල්ෆියුරික් ඇසිඩ්
කම්හල වැහුවා. කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලා ටික වැහුවා. කන්තෙල්,
හිඟුරාන සීනි කර්මාන්ත ශාලා වැහුවා. ෙම්වා ගැන කවුද කථා
කරන්ෙන්? ඔන්න ඕවාටයි ණය වුෙණ්. ඒවා ඔක්ෙකොම විකුණලා
කෙළේ ෙමොකක්ද? කිසිම ආෙයෝජනයක් කළා ද? විදුලි බලාගාරයක්
හැදුවා ද? අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හැදුවාද? නමුත් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එකක්වත් වහන්ෙන්ත් නැතිව, විකුණන්ෙන්ත්
නැතිව තමයි ෙම්වා කෙළේ. එෙහම නම් ණය ෙවන එකද,
විකුණාෙගන කන එකද වැඩිය ෙහොඳ කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. අපි ණය වුෙණ් රෙට් ජනතාවට
ආර්ථික ශක්තිය ෙදන්නය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන්
කරනවා. අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂය අඩු කරන ඊළඟ කාරණය තමයි
සංචාරක කර්මාන්තය. සංචාරක කර්මාන්තය ගැන මම වැඩිය
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක ඇස් පනා
පිට ෙපෙනනවා. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු ඒ පිළිබඳව
පැහැදිලි කරාවි. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, එදා සංචාරක
ව්යාපාරෙයන් ලැබුණු ආදායම අද වනෙකොට ඉතා ශීඝෙයන් ඉහළ
ෙගොස් ඇති බව. 2009දී සංචාරකෙයක් දිනකට වියදම් කෙළේ
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 81.8යි. අද ෙවනෙකොට සංචාරකෙයක්
දිනකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 107ක් වියදම් කරනවා. එෙහම නම්
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව විතරක් ෙනොෙවයි, සංචාරක ව්යාපාරෙයන්
අප ලබන ආදායමත් වැඩි ෙවනවා. 2009දී අපට ලැබුෙණ්
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 349.3යි.
2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන ෙකොට මිලියන 1,015.7ක
ආදායමක් සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලබා තිෙබනවා. සංඛ්යාව හැම
තිස්ෙසේම කියන නිසා මා ඒක කියන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට -

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මට තව වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න, ගරු
සභාපතිතුමනි. ඊළඟට අපට තවත් අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒ
තමයි අය වැය හිඟය අඩු කරලා අෙප් ජනතාවට ණය ෙනොවී
ඉන්න පුළුවන් විධියට කටයුතු කිරීම. ෙම් සඳහාත් අපි ෙනොෙයක්
පියවර ගත්තා. 2016 වන විට අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 3.8
දක්වාත්, රාජ්ය ණය පමාණය සියයට 65 දක්වාත් අඩු කිරීමයි
අලුත් ශී ලංකාෙව් අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්.
අපි ෙම් සියල්ලක්ම කරන්ෙන් සහභාගිත්ව සංවර්ධනය "Participatory Development"- කියන ෙත්මාව යටෙත්යි. එහිදී
පජාතන්තවාදීවයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් ලංකා ඉතිහාසෙය්
මීට ෙපර තිබුෙණ් මැතිවරණ සිතියම හකුළන යුගයක්. නමුත්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැතිවරණ සිතියම දිග හැරලා
හැමදාම ජනතා මතයට මුල් තැන ෙදන්න කටයුතු කළා. ඉතින්
ජන මතය ගැන අපි කියන්න ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා පතිඵල. සමහර පක්ෂ බින්දුවටම බැහැලා තිෙබනවා.
ඉතින් අපට ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ආරාධනා කරනවා ඒ
අයට විෙශේෂෙයන්ම අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්නය
කියලා. එෙහම වුෙණොත් වැඩිපුර නිෙයෝජනයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙව්වි.
ඊළඟට අෙප් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හැම අවුරුද්දකම මාස එෙකොළෙහේම
පැවැත්වූවා. හැම මාසයකම පැවැත්වූවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් රැස්වීම්
11ක් පැවැත්වූවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ රැස්වීම් 33ක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා]

පවත්වන්න අපට හැකි වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙයන්
පශ්න අහලා තිබුණා 142ක්. එයින් 15ක් අවලංගු වුණා. ඒ
සියල්ෙලන්ම තව 07කටයි අපට ඉදිරි කාලෙය්දී උත්තර ෙදන්න
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම,
සම්පූර්ණෙයන් පශ්න 4,137ක් අෙප් ගරු ඇමතිවරුන්ට ඉදිරිපත්
කරලා තිබුණා. ඒ සෑම පශ්නයකටම වාෙග් පිළිතුරු ෙදන්න ගරු
ඇමතිවරු කටයුතු කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම
අද ජනමාධ්ය ඔස්ෙසේ
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පුළුල් වී තිෙබනවා. සතිපතා
පත්තර 24ක් පළ ෙවනවා. දිනපතා පත්තර හැම මාධ්යයකින්ම
05කට, 06කට වැඩිය තිෙබනවා. පාෙද්ශීයවත් දිනපතා පත්තර
මුදණය ෙවනවා. ගුවන් විදුලි නාලිකා 57ක්, රූපවාහිනී නාලිකා
24ක් දැනට කියාත්මක වනවා. දැන් ඒකට තවත් එකක් එකතු
වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු විවාද නරඹන්න පුළුවන් PEO TV එෙක් 91
channels එකත් එක්ක දැන් රූපවාහිනී නාළිකා 25ක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය සකස් කිරීෙම්දී
නව පවණතාවක් අරෙගන කටයුතු කළා. එදා නිලධාරින් කිහිප
ෙදනකු එක්ක රහෙසේයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ. නමුත්, අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු කිහිපයක ඉඳලා ජනතාව සහභාගී
කරෙගන, මහජන නිෙයෝජිතයන් සහභාගී කරෙගන, වෘත්තීය
සමිති, කාන්තාවන්, ව්යවසායකයින්, වාණිජ මණ්ඩල ඔය
ඔක්ෙකෝම හම්බ ෙවලා සාකච්ඡා කරලයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ.
එකසියගණනක් රැස්වීම් පැවැත්වූවා. ෙල්කම්තුමා ෙවනම රැස්වීම්
92ක් පැවැත්වූවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සහභාගී ෙවලා රැස්වීම්
එකසිය ගණනක් පැවැත්වූවා.
එතුමා අමාත්යාංශ සමඟ රැස්වීම් 65ක් පැවැත්වූවා. වෘත්තීය
සංගම් සමඟ රැස්වීම් 35ක් පැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම මහජන
නිෙයෝජිතවරු වන ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු, ගරු
මන්තීවරු සමඟ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවනම රැස්වීම් 15ක්
පැවැත්වූවා. ෙම් විධියට රැස්වීම් ගණනාවක් පැවැත්වූවා. මීට
අමතරව පුද්ගලයින් විසින් ෙයෝජනා 127ක් එවා තිෙබනවා. ෙම්
විධියට පජාතන්තවාදීවයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ.
විෙශේෂෙයන්ම මම තව කරුණක් ගැන කියන්න ඕනෑ. අපරාධ
ගැන අද ෙනොෙයක් කථා කියනවා. ඒ නිසා අවුරුදු කීපයක ෙපොලිස්
වාර්තා මම ලබා ගත්තා. ඒ ෙපොලිස් වාර්තාවල විවිධ අපරාධ
සංඛ්යාත්මකව සඳහන් වනවා.
ඒ අනුව 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 දක්වා
අපරාධ වර්ගීකරණය අනුව සඳහන් වන අපරාධ සංඛ්යා ෙල්ඛන
ඇතුළත් “Grave Crime Abstract for Full Year 2005 for Whole
Island from 01.01.2005 to 31.12.2012” වාර්තා මම සභාගත*
කරනවා.
ෙම් වාර්තාවල සඳහන් වන්ෙන් තස්තවාදීන් විසින් ඝාතනය
කළ සංඛ්යාව රහිතවයි. ෙම් වාර්තාවලට අනුව 2005 දී මිනී මැරුම්
1,221යි. 2010 දී ඒ පමාණය 745ට අඩු වුණා. 2012 දී 646යි. ඒ
අනුව හරියටම සියයට 50කින් මිනී මැරුම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙසොරකම් පමාණය බලමු. 2005 දී 13,976යි. 2010 දී
12,680යි. 2012 දී 11,704යි. මං ෙකොල්ලකෑම් ගැන බලමු. 2005 දී
7,822යි. 2010 දී 6,521යි. 2012 දී 6,552යි. මං ෙකොල්ලකෑම්
පමාණයත් අඩු ෙවලා. ෙගවල් බිඳීම් 2005 දී 18,656යි. ඒ පමාණය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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2012 වර්ෂය ෙවන ෙකොට 16,763 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් පමාණය ජනගහන වර්ධනයත් එක්කයි ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. දැන් අෙප් රෙට් තිෙබන පුවත් පත් සංඛ්යාව වැඩියි.
පුවත් පත් 16ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එක මිනී මැරුම අපට ඒ පුවත්
පත් 16 තුළ ෙපෙනන්ෙන් මිනී මැරුම් 16ක් ෙලසයි. ෙම් පමාණය
සම්බන්ධෙයන් අපි සතුටු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පමාණය තවත් අඩු
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරැදි චිතයක් මැවී
තිෙබනවා, ඒක නිවැරැදි කිරීෙම් අදහසිනුයි මම ෙම් සංඛ්යා
ඉදිරිපත් කෙළේ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම "දැයට කිරුළ" වැඩසටහනට
සමගාමීව අපි තව වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. ඒ
තුළින් අපි ගමින් ගමට; ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා පජා අවශ්යතා ඉටු
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල, කෑගල්ල, පුත්තලම කියන
දිස්තික්ක තුෙන් තිෙබන සෑම ගාම ෙසේවා වසමකටම ගිහිල්ලා
ඔවුන්ෙග් පශ්න හඳුනා ගන්න අපි ජංගම ෙසේවාවක් පැවැත්වූවා.
එහිදී පශ්න රාශියක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පශ්නවලට විසඳුම් සපයා දී
ඒ තුළින් ඉතා ෙහොඳ පගතියක් අපට ලබා ගන්න හැකි වුණා. එෙසේ
ලබා ගත් පතිඵල නිසාම ෙම් රෙට් ඉතිරි දිස්තික්කවලත් තිෙබන
සෑම ගාම නිලධාරී වසමකම ජනතා සත්කාර ජංගම ෙසේවාවන්
සියල්ල ෙම් අවුරුද්ෙද් පවත්වන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ පෙද්ශවල ජනතාවෙග් කුඩා
පශ්න විසඳීම සඳහා අපි ෙම් ෙවලාෙව් සියලු මහජන
නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සහෙයෝගය ඉල්ලනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි.
“The New York Times” පුවත් පෙත් අෙප් රට ගැනත් සඳහන්
වනවා.

“The New York Times”
November, 2013 states, I quote:

newspaper

of

28th

“A cascade of elections is taking place this year and next, with six
out of seven governments in South Asia. - Sri Lanka is the
exception - likely to change.”

ඒ කියන්ෙන් අෙනක් සියලුම රටවල දැනට තිෙබන රජයන්
ෙවනස් ෙවද්දී ශී ලංකාෙව් පමණක් ඒ රජයම ඉදිරියටත් පවතිනවා
කියලායි. ෙම් කියන්ෙන් "The New York Times" පුවත් පෙතන්.
අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් අමාත්යාංශෙය් සියලුම
නිලධාරින්ට, එහි නායකත්වය ෙදන අමාත්යාංශ ෙල්කම් පී.බී.
ජයසුන්දර මැතිතුමාටත්, සියලුම නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ගම් මට්ටෙම් ඉඳලා කටයුතු කළා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනෙය් "ගම නැඟුම" යටෙත්
ෙමන්න ෙම් විධියට සඳහන් කර තිෙබනවා. එතුමා කියන්ෙන්
ෙමන්න ෙමෙහමයි.
"ෙමෙලස මා විසින් ෙයෝජනා කරනු ලබන 'ගම' යථාර්ථයක් වනුෙය් එකී
ව්යාපෘතිය සඳහා නිවැරදි කළමනාකරණයක් හිමි වන්ෙන් නම් පමණි. ඒ
ෙවනුෙවන් රාජ්ය නිලධාරින් හා ගම සම්බන්ධ කිරීමට විෙශේෂෙයන්
පුහුණුව ලැබූ උපාධිධාරියකුෙග් ෙසේවය සෑම ගමකටම ලබා දීමටද, "

ඒ අනුව අද වන විට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් හැටියට
සෑම ගමකටම උපාධිධාරිෙයක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඊට
අමතරව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි
දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලබන ජනවාරි 01 වැනිදා ඉඳලා
කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සියලු ෙද්වලට ෙගොවිජන
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්, ගාම
නිලධාරින්, පවුල් ෙසෞඛ්ය නිලධාරින් ඇතුළු ගම් මටටෙම් ඉඳලා
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ සිටින සියලුම නිලධාරින්,
දිසාපතිතුමා පමුඛ දිස්තික්කෙය් සියලු නිලධාරින්, පළාත් සභාවල
පධාන ෙල්කම්තුමාෙග් ඉඳලා පළාත් සභාවල සියලුම නිලධාරින්
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කියන ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපට ලැබුණා. ෙම්
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු තනිවම කළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
අමාත්යාංශ ගණනාවක් අෙප් "දිවි නැඟුම", "ගම නැඟුම" වැඩ
සටහන්වලට උදවු කළා. ඒ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය පළ කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මහජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් පාෙද්ශීය
සභාවල, නගර සභාවල, මහනගර සභාවල මහජන නිෙයෝජිතයින්
සියලු ෙදනා -ඔවුන්ට ෙනොෙයක් ෙචෝදනා එද්දී- ඉතාම අවංකව ෙම්
කටයුත්ෙත්දී අෙප් අමාත්යාංශයට ෙසේවය කළා. ඒ පළාත් සභා
මන්තීවරු, ඒ නායකත්වය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සියලුම ගරු
මන්තීවරු දැක්වූ සහෙයෝගයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ස්තුතියි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සභාපතිතුමනි, "දිවා ආහාරය සඳහා ෙවන් කරන ලද පැය
භාගය විවාදය සඳහා පෙයෝජනයට ගත යුතුය" යි මම ෙයෝජනා
කරනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු පී. අරියෙන්තන් මන්තීතුමා.
[பி.ப. 12.15]

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய கு நிைல
விவாதத்தில்
கலந் ெகாண்
உைரயாற் வைதயிட்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ஒ
நாட் ன் வளர்ச்சியான ,
ெபா ளாதாரத்திேலேய தங்கியி க்கின்ற . எனக்கு
ன்னர்
உைரயாற்றிய ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள்
ெபா ளாதாரத் ைற
ெதாடர்பான
பல
விடயங்கைளத்
ெதாிவித்தி ந்தார்.
ம் த்த
ெதாடக்கம்
ெவங்காயம்,
மண்ெவட் , ஊ பத்தி வைரயான பல் ைற பற்றிய
விடயங்கைளக் கூறியி ந்தார். உண்ைமயிேல தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் எந்தவைகயி ம் ெபா ளாதார
அபிவி த்திக்குத்
தைடயாகேவா
அல்ல
அதைனப்
றக்கணித்ேதா எம பணிகைள ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. எம
நா
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்பதில் நாம்
உ தியாக இ க்கின்ேறாம்.
ஏற்ெகனேவ இச்சைபயில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால்
நவம்பர் மாதம் 21ஆந் திகதி வாசிக்கப்பட்ட வர
ெசல த்திட்ட அறிக்ைகையப் ேபான்ற இன்ெனா
வர
ெசல த் திட்ட அறிக்ைகையத்தான் இன்ைறய தினம் எம
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்ச ம்
இச்சைபயிேல
வாசிக்கின்றாரா
என்ெறண்ணி
அவ ைடய
உைரைய
உற் ேநாக்கியவண்ணம்
இ ந்ேதாம்.
அவ ைடய
அறிக்ைகயி ம் பல திட்டங்கள்
ன்ெமாழியப்பட்
ந்தன.
ஆனால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ேல, அங்கு ேபாாினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்ெகனப் பிரத்திேயகமாக எந்தெவா
விடயங்க ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல
என்பைதேய
நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாக இங்கு கூறிக்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்கள் 2010ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப் க்கு விஜயம்ெசய்
மாவட்டச் ெசயலகத்திேல ஒ விடயம் பற்றிக் கூறியேபா ,
மட்டக்களப்
மங்களகம விஹாராதிபதி எம்பி ப்பிட் ய
சுமணரத்தின ேதரர் அவர்கள் கு க்கீ ெசய்
அதைன
ேமற்ெகாள்ளவிடாமல் தைடெசய்த
ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்க க்கு ஞாபகமி க்கும் என நிைனக்கின்ேறன்.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මුලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

477

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

மங்களகம விஹாராதிபதியான அந்த மதகு
அவர்கள்
தன விகாைரயிேல மத ேபாதைனகைளச் ெசய்வதற்கப்பால்,
அங்குள்ள அரசாங்க அதிபர்கள், பிரேதச ெசயலாளர்க க்கு
ரணாகச் ெசயற்பட்
அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
ெபா ளாதார அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்குத் தைடயாக
இ ந் வ கிறார். கடந்த வாரம் அவர் மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள
பட் ப்பைளப்
பிரேதச
ெசயலாளர்
காாியாலயத் க்குச் ெசன்
அங்கு
ைறேகடான பல
சம்பவங்களில் ஈ பட்
க்கின்றார். ஒ
ெபண் பிரேதச
ெசயலாளர்
கடைமயாற் ம்
அந்தக்
காாியாலயத்ைத
இயங்கவிடாமல்
தைட
ஏற்ப த்தி,
அங்குள்ள
தஸ்தாேவஜுக்கைளக் கிழித்ெதறிந்தி க்கிறார். அந்தப் பிரேதச
ெசயலாள க்கும்
ேகாைவயால்
அ ப்பதற்கு
யற்சி
ெசய்தி க்கின்றார்.
அவர்
மட்டக்களப்பில்
இத்தைகய
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்ட
இ
தல்தடைவயல்ல.
ஆரம்பத்தில் எம
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்
மாண் மிகு ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களின் கூட்டத்ைதக்
குழப்பிய
அந்தத்
ேதரர்ர்தான்
இன்
இவ்விதமான
நடவ க்ைககளில்
ஈ ப கின்றார்.
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள எல்ைலக் கிராமங்களிேல அத் மீறிக்
காணிகைள அபகாிக்கும் நடவ க்ைககளி ம் அத் மீறி
விகாைரகள் அைமக்கும் நடவ க்ைககளி ம் மிகத் தீவிரமாக
ஈ பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்.
இ வைரயில்
அவர்
மட்டக்களப்பில் ேமற்ெகாண்ட பல்ேவ
நடவ க்ைககளின்
காரணமாக அங்குள்ள மக்கள் சுதந்திரமாக நடமாட
யாத
நிைல இ க்கிற . ஆனால், சுதந்திரமாக ம் ேநர்ைமயாக ம்
அவைர
விசாரைணெசய்
உாிய ைறயில்
சட்ட
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பதைன நான்
இங்கு
மனவ த்தத் டன்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஆகேவ,
இவ்வாறானவர்கைள
ைவத் க்ெகாண்
ஒ
நல் ணக்கத்ைத
ஏற்ப த்தி
எம
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப
மா? என்ற ேகள்வி
எம்மத்தியில் எ கின்ற . இ
ெபா ளாதார அபிவி த்தி
அைமச்சுக்குாிய விவாதமாக இ ப்பதால், ெபா ளாதார
அபிவி த்திக்கு
அ ப்பைடயாக ள்ள
நல் ணக்கத்ைத
ஏற்ப த் வதற்கு மாறாக இவ்வாறானவர்கள் எதிர்மைறயாகச்
ெசயற்பட் க்ெகாண்
ப்பைத
இங்கு
குறிப்பிட்ேடயாக
ேவண் ம். ஆகேவ, ஜனாதிபதியாக இ ந்தா ம் சாி,
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சானா ம் சாி, அல்ல
பா காப் அைமச்சாக இ ந்தா ம் சாி, இந்த விடயங்கைளக்
கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். அதாவ
இந்த விடயங்கள்
ன் ேம ஒேர கு ம்பத்தில் உள்ளவர்களின் ெபா ப்பில்
இ க்கின்ற காரணத்தினால் இவர்கள் இதைனக் கவனிக்க
ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு ெதளிவாகக் கூறிக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
இந்தப்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சின்
நடவ க்ைககளிேல,
குறிப்பாக
ச ர்த்தி
அபிவி த்தி
உத்திேயாகத்தர்கள் பற்றி நான் குறிப்பிட ேவண் ம்.
அதாவ ,
வட
மாகாணத்திேல
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ள்ள
க்கு யி ப்
பிரேதச ெசயலாளர்
பிாிவில்
இன் ம்
12
ச ர்த்தி
உத்திேயாகத்தர்கள்
நியமிக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற .
ல்ைலத்தீவி ள்ள
எம
சக பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கள் அங்கு
அவ்வாறானெதா
பற்றாக்குைற
இ ப்பதாக
இங்கு
ெதாிவிக்குமா
என்னிடம்
கூறியி ந்தார்.
அதைன ம்
கவனத்திெல க்க
ேவண் ம்
என்
நான்
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.
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இன் ெமா
விடயம் பற்றி ம் நான் இங்கு குறிப்பிட
ேவண் யி க்கின்ற .
அதாவ ,
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள பட்டதாாிக க்குப் பட்டதாாிப் பயி நர்
நியமனம் வழங்கப்பட் ஒன்றைர வ டங்கள் கடந் விட்டன.
எதிர்வ ம்
7ஆம்
திகதி
மாண் மிகு
ஹிஸ் ல்லாஹ்
அவர்களின் தைலைமயில் அங்கு 1,200 ேப க்கு அதற்கான
நியமனங்கள் ெகா க்கின்ற நிகழ் இடம்ெபறவி க்கின்ற
என்
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
அதைன
நாங்கள்
பாராட் கின்ேறாம். ஆனால், அங்கு இன் ம் 765 க்கும்
ேமற்பட்டவர்க க்கு
அந்த
நியமனக்
க தங்கைளக்
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
அேதேநரத்தில் அந்தப் பட்டதாாிக க்கான நியமனத்தில்
ஏற்ெகனேவ 160 பட்டதாாிகள் வி பட்
க்கின்றார்கள்.
அதாவ 2006ஆம் ஆண் பட்டம்ெபற்ற 4 பட்டதாாிகள்,
2007ஆம் ஆண்
பட்டம்ெபற்ற 5 பட்டதாாிகள், 2008ஆம்
ஆண்
பட்டம்ெபற்ற 7 பட்டதாாிகள், 2009ஆம் ஆண்
பட்டம்ெபற்ற 3 ேபர், 2010ஆம் ஆண் பட்டம்ெபற்ற 8 ேபர்,
2011ஆம் ஆண் பட்டம்ெபற்ற133 ேபர் என்
எல்லாமாக
160
பட்டதாாிகள்
இந்த
நியமனம்
வழங்கப்படாமல்
வி பட்
க்கின்றார்கள். அவர்கள் இதற்குப் பல ைற
விண்ணப்பித்தி க்கின்றார்கள். இந்த விடயம் ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சின்கீழ்
அன்றி
ெபா
நிர்வாக
அைமச்சின்கீழ் வந்தா ம்கூட இ
சம்பந்தமாகக் கவனம்
ெச த்தப்பட ேவண் ம். இலங்ைகையப் ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சுத்தான்
ஒட் ெமாத்தமாக
நிர்வகிப்பதாகப்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சர்
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ கூறியி ந்தார். ஆகேவ, இந்த
விடயத்ைத ம்
அந்தப்
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சி டாகச் ெசய்ய ேவண் ம் என்
நான் இந்தச்
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
உண்ைமயில்
நாட் ல்
ஜனநாயகம்
மிளிர்கிற ;
ெபா ளாதாரம் அபிவி த்தியைடந்
வ கிற
என்
கூறினா ம்,
ஜனநாயகம்
மற் ம்
ெபா ளாதாரத்தில்
ன்ேனற்றம் காண்பதற்குப் பல்ேவ விடயங்கள் தைடகளாக
இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் வடக்கு, கிழக்கில் மட் மல்ல
வடக்கு,
கிழக்குக்கு
ெவளிேய ம்
எம
கலாசாரச்
சின்னங்கைள அழித்
இல்லாமல் ெசய்கின்ற நடவ க்ைக
ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற் வ வைத நான் இவ்விடத்திேல
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , பல இடங்களில்
பல இந்
ஆலயங்கள் இ க்கப்பட்
க்கின்றன. வடக்கு,
கிழக்கிேல இ க்கின்ற ஆலயங்கள் இ க்கப்பட்
க்கின்றன.
அேதேபால் மைலநாட்
ம் ெதன்பகுதியி ம் இ க்கின்ற
ஆலயங்கள் உைடக்கப்பட்
ெகாள்ைளயிடப்ப கின்றன.
இவ்வாறான
நடவ க்ைககைளத்
ெதாடர்ச்சியாகச்
ெசய் ெகாண்
நல் ணக்கம்
பற்றிக்
கூ கின்ற
நிைலைம ம் இ க்கின்ற . இதைன ேவதைனயான ஒ
விடயமாகேவ நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.
ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சிையக்
கட்சிையச்
ேசர்ந்த
எதிர்த்தரப் ப் பிரதம ெகாறடா அவர்கள் ேநற்
ன்தினம்
இந்தப்
பாரா மன்றத்தில்
உைரயாற்றியேபா ,
"வட
மாகாண
தலைமச்சர் அவர்கள் இந்தியாவின் பிரதமர்
மன்ேமாகன் சிங் அவர்கைள வட பகுதிக்கு வ மா
அைழத்தைத ஏற் க்ெகாள்ள
யா , ஒ
நாட் ன்
தைலவைர அைழப்பதற்கு ஒ நாட் ன் தைலவ க்குத்தான்
அ கைத இ க்கின்ற " என் கூறியி ந்தார். உண்ைமயிேல
அவர் கூறிய சட்டாீதியாகச் சாியாக இ க்கலாம். ஆனால்,
ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சியினைரப்
ெபா த்தமட் ல்
அவர்க க்கு ஒன்
ெதாிய ேவண் ம். அதாவ , அவர்கள்
இந்த நாட் ேல ஆட்சி ெசய்த காலம் ெதாடக்கம் இன் வைர
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ெதாடர்ச்சியாகத்
தமிழ்
மக்கள்
உாிைமயற்றவர்களாக
இ க்கின்ற நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . ெபா நலவாய
நா களின் மாநா இடம்ெபற்றேவைளயில்கூட தலைமச்சர்
விக்கிேனஸ்வரன் அவர்கள் இந்தியப் பிரதம க்கு ஓர்
அைழப்ைப வி த்தி ந்தார். அப்ேபா அதைனக் கண் க்காத
இவர்கள், இப்ேபா இைதக் கண் ப்பைதயிட் நான் மிக ம்
மனம் வ ந் கின்ேறன். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் இந்த
இரட்ைட ேவடத்ைதத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய
நாங்கள் மிக ம் கண் க்கின்ேறாம்.

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
டக்ளஸ்
ேதவானந்தா
பாரம்பாிய
ைகத்ெதாழில்கள், சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

உங்க ைடய தைலவர் அவர்கள்
ன் வரேவண்டாம்
என்
இந்தியா க்குச் ெசான்னார். இ
ஒன் க்ெகான்
ரணான க த்தாகும். [இைடயீ ]

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெபா நலவாய நா களின் மாநா
நடக்கின்றேபா
வரேவண்டாம்
என் தான்
எம
தைலவர்
அவர்கள்
கூறினாேர தவிர, ெபா நலவாய மாநாட் க்குப் பிற்பா
வ வைத அவர் எக்காரணம் ெகாண் ம் த க்கவில்ைல.
அதைன நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். [இைடயீ ]
நாங்கள்
இனப்பிரச்சிைன
ெதாடர்பாகக்
கைதக்கின்றேபா
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினேரா அல்ல
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்பினேரா இ தரப்பின ம்
இனவாதக் க த் க்கைளேய ேபசுகின்றார்கள். [இைடயீ ]
இந்தப் பியேசனைவப்
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ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் தமிழ் மக்கைளப்
பிைழயாக வழிநடத்தி, அவர்க ைடய வாக்குகைளப் ெபற் ,
அவர்க ைடய
இரத்தத்ைதக்
கு த் ,
அவர்கைள
அழித் விட் , இன் பாரா மன்றத்தி ள்ள வசதிகைள ம்
ச ைககைள ம் அ பவித் க்ெகாண் இ க்கின்றார்கள்.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

அ ஒ ங்குப் பிரச்சிைனயல்ல. ெகளரவ அாியேநத்திரன்
அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள உைரையத் ெதாட ங்கள்!

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

நீங்கள் எங்க ைடய கட்சியில் ேபாட் யிட் , எம தமிழ்
மக்க ைடய வாக்குகைளப் ெபற் , தற்ெபா
அரசாங்கப்
பக்கம் ெசன்
வக்காலத்
வாங்குகின்றீர்கள். [இைடயீ ]
நீங்கள்
ெவட்கமின்றி
நீல
நிறச்
சால்ைவைய ம்
ேபாட் க்ெகாண் , நாடகமா கிறீர்கள். இதைன நாங்கள்
ஒ ேபா ம் ஏற் க்ெகாள்ளமாட்ேடாம். நீங்கள் உங்க ைடய
அ வைலப்
பார்க்கேவண் ேம
தவிர,
எங்க க்கு
இைட றாக இ க்கக்கூடா
என்பைத நான் இங்கு
ெதளிவாகக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சுக்கு
ஒ க்கப்பட்ட
நிதியான ,

[இைடயீ ]

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! Hon. Piyasena, please sit down.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

பற்றி நான் ஒன் கூற ேவண் ம். அதாவ , தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்பின் வாக்குகைளப் ெபற் , அம்பாைறயி
ந்
ெதாி ெசய்யப்பட்டவ ம் இன் எ ம் த் ண் க க்காக
நக்கிக்ெகாண்
க்கின்றவ மான பியேசன

நாங்கள் ேபசும்ேபா
அரசாங்கம் ஒ
சிலைர
ஒ வர்தான் பியேசன.

அைதக் குழப் வதற்ெகன்ேற
ைவத்தி க்கின்ற . அவர்களில்

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

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

இப்ெபா
எங்க க்கு
கைதத் க்ெகாண்
ப்பைத எந்த வைகயி ம்
அ மதிக்க
யா
என்பைத
நான்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.

(The Hon P. Ariyanethran)

எதிராகக்
நாங்கள்
இங்கு

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised.

அ த்தவர் அங்ேக இ க்கின்ற அஸ்வர்.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

சி பான்ைம மக்க ைடய வாக்குகைளப் ெபற்ற இவர்களின்
ேவைல என்னெவன்றால், நாங்கள் தமிழ் மக்கள் ெதாடர்பான
விடயங்கைள இச்சைபயில் ேபசும்ேபா , அதற்கு இைட
ெசய்வ தான்.
கீழ்சாதியான பியேசன, தமிழர் என்ற 50
ைவத் க்ெகாண் ,

தத்ைத ம் சிங்களவர் என்ற 50

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

தத்ைத ம்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා]

எங்க ைடய மக்களின் வாக்குகைளப் ெபற்
ெவற்றியீட் ,
ெவட்கமில்லாமல் இவ்வா
கீழ்த்தரமாகப் ேபசுவைத நான்
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். ஆகேவ, நீங்கள் ஒ
விடயத்ைதப்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நாங்கள் இன
ஐக்கியத்ைதப் பற்றி -[இைடயீ ]
நீங்கள் ெதாடர்ந் என உைரக்கு இைடயீ ெசய்தால்,
நான் மிக ேமாசமான வார்த்ைதகைளப் பிரேயாகிக்க ேவண் ய
நிைல ஏற்ப ம். எனேவ, தய ெசய்
நான் ேபசுவைதப்
ெபா ைமயாகக் ேகட் க்ெகாண்
இ க்குமா
அன்பாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

உ ப்பினர் ஆற்றிய உைரையக் கண் ப்பதற்கு அம்பாைற
நகர சைபக்கு எந்த அதிகார மில்ைல. எனி ம், எங்க ைடய
கட்சிையச் ேசர்ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வாின்
உைரக்கு எதிராக அம்பாைற நகர சைபயில் கண்டனத்
தீர்மானெமான்
நிைறேவற்றப்பட்
க்கின்ற
என்றால்,
இைதவிடக் ேகவலமான விடயம் ேவெறான் மில்ைல.
பாரா மன்றத் க்கு
ெவளிேய
கைதக்கின்ற
விடயங்
கைளத்தான் எந்தெவா பிரேதச சைப ம் கண் க்க
ம்;
அதில் நியாயம் இ க்கலாம். ஆனால், ஓர் உ ப்பின ைடய
பாரா மன்ற உைர ெதாடர்பில் ஒ நகர சைப கண்டனத்
தீர்மானம் நிைறேவற் வ
என்ப , இலங்ைகயில் மட் ம்
நைடெப கின்ற, ஆசியாவி ைடய ஆச்சாியம் என்பைத
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.
நாங்கள் அபிவி த்தி ெதாடர்பாகக் கைதக்கின்றேபா
பலர் பல்ேவ பட்ட விடயங்கைளக் கூறிக்ெகாண்
க்
கின்றார்கள். இன் ஒ பத்திாிைகயிேல,

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ெகளரவ பியேசன அவர்கேள, தய ெசய்
ெசய்யேவண்டாம்.

இைடயீ

"சிங்களவர்
தமிழ்
ெமாழிையப்
ப க்கா
தமிழர்கள்
சிங்களத்ைதப் ப க்க ேவண் ம்; ெபா பலேசனாவின்
ெபா ச் ெசயலாளர் கூ கின்றார்"

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

அரசாங்கத்தில் இவ்வாறானவர்கைள ைவத் க்ெகாண்
ெவட்கமில்லாத பியேசன ேபான்ற ேபாக்கிாிகைளச்

-

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ேசர்த் க்ெகாண்
- எ
ம் ெசய்ய
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். [இைடயீ ]
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யா

என்பைத

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு ெதாடர்பான பல
விடயங்கைள
நாங்கள்
இங்கு
சுட் க்காட்ட
ேவண் யி க்கின்ற . இ ெதாடர்பான பல்ேவ விடயங்கள்
இங்கு ேபசப்பட்டன. ேநற் க்கூட, இங்கு தமிழ் ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
உைரயாற்றியேபா ,
அவர்க ைடய
உைரைய அைமச்சர்க ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம்
குழப்பியேதா , ேவ
திைசயில் இட் ச் ெசல்வதற்கும்
யன்றார்கள். நாங்கள் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள்.
நாங்கள் இங்கு வந்தி ப்ப
உங்க ைடய அபிவி த்திப்
பணிகைளப்
கழ்ந்
பா வதற்கு அல்ல. எந்த நாட்
அரசாங்கங்களாக இ க்கட் ம். அந்த நாட்
அரசாங்கம்
அந்நாட்
மக்க க்குாிய
அபிவி த்திப்
பணிகைளச்
ெசய்யேவண் ம் என்ப
உலக நியதி. நாங்கள் அைத
எதிர்க்கவில்ைல. தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ஒ ேபா ம்
அபிவி த்திகைளப்
றந்தள்ளவில்ைல. எம
பிரேதசம்
அபிவி த்தி
ெசய்யப்படேவண் ம்
என்பதில்
நாங்கள்
உ தியாக இ க்கின்ேறாம். ஆனால், அபிவி த்திக்காக
மட் ம் எங்க க்கு மக்கள் வாக்களிக்கவில்ைல என்பைத
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.
வடக்கு, கிழக்கில் வா கின்ற எம
மக்கள் 66
வ டங்களாக உாிைமகள் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். அந்த
உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் ஏேதா ஒ
வைகயில் குரல் ெகா க்கேவண் ம் என்பதற்காகத்தான்
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கின்ேறாம் என்பைத
நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.
நாங்கள்
இங்கு
உைரயாற் ம்ெபா
,
அைதக்
குழப் வ ம்
அைதக்
கண் ப்ப ம்
அதற்குக்
கண்டனம்
ெதாிவிப்ப ம்
ஆேராக்கியமான ெசயல்கள் அல்ல. பாரா மன்றத்தில் ஓர்

என்ற ஒ ெசய்தித் தைலப் இ ந்தைத நான் பார்த்ேதன்.
எங்ேக இனவாதம் கிளப்பப்ப கின்ற
என்
பா ங்கள்!
சிங்கள மக்கள் தமிழ் ெமாழிைய ப க்கத் ேதைவயில்ைல.
ஏெனனில், இ ெவா
சிங்கள ெபளத்த நா ! என் ம்
தமிழர்கள் வி ம்பினால் சிங்களத்ைதப் ப க்கலாம் என் ம்
கூ கிறார். [இைடயீ ] இ
அரசாங்கத்தின் பா காப்
அைமச்சினால் நிதி வழங்கப்ப கின்ற ஓர் அைமப் என்பைத
நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். [இைடயீ ] இ
அரசாங்கத்தி ைடய க த் அல்ல என் ெசான்னா ம்கூட,
ெபா பலேசனா என்ப
பா காப்
அைமச்சுக்குக்கீழ்
இயங்குகின்ற ஓர் அைமப் என்பைத நான் கூ கின்ேறன்.
நீங்கள் இைத எ தி ைவத் க்ெகாள் ங்கள். இைத நீங்கள்
ம க்க
யா . அ உங்க க்குத் ெதாியா ; எங்க க்குத்
ெதாி ம்.
அதற்குப்
பணம்
வழங்குவ ம்
பா காப்
அைமச்சுத்தான்.
வணக்கத்தலங்கைள
உைடப்பதற்கு,
பள்ளிவாசைல
உைடப்பதற்கு
அரசாங்கத்தினால்
வளர்க்கப்ப கின்ற ஓர் அைமப் த்தான் ெபா பல ேசனா
அைமப் ! இதில் எந்தெவா ேவ பா ம் இல்ைல. ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கேள, அ
உங்க க்குத் ெதாியாமல்
இ க்கலாம்! நீங்கள் கைதப்பெதல்லாவற்ைற ம் அரசாங்கம்
ஏற் க்ெகாள்வதில்ைல. உங்கள் அைமச்சுக்கு ஒ க்குகின்ற
நிதிைய ைவத் க்ெகாண்
சுயமாக உங்களால் ேவைல
ெசய்ய
யா . பா காப்
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பான
ஜனாதிபதிக்கும் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்கும்
ஒ க்குகின்ற
நிதியி
ந்
எ த் த்தான்
நீங்கள்
ேவைலகைளச் ெசய்கின்றீர்கேள தவிர, நீங்கள்
ைமயான
அைமச்சராக இ ந் ெசயற்படவில்ைல. தய ெசய் நீங்கள்
மன்னித் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ெபா பல
ேசனா
அைமப்பான
இ க்கலாம்;
இல்லாமல்
இ க்கலாம்.
பிரச்சிைனயல்ல.

அரசாங்கத்தில்
அ
ஒ

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ஜனநாயக ாீதியாக மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்
பாரா மன்றத் க்கு வ வெதன்ப அரசியல்தான். அரசியல்
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ெசய்யாமல் இங்கு நீங்க ம் வரவில்ைல; நாங்க ம்
வரவில்ைல. இைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நாங்கள்
உண்ைமையக் கூறினால், அைத அரசியெலன்
நீங்கள்
ெசால்கின்றீர்கள். அைத நீங்கள் தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
நாங்கள் எந்த விடயத்ைதக் கைதத்தா ம் உங்க க்கு ஆத்திரம்
வ வ
எங்க க்குத்
ெதாி ம்.
நீங்கள்
அவ்வா
கைதக்காவிட்டால் நாைள உங்க க்கு ஜனாதிபதியிடம் ேபாக
யா .
ஏெனன்றால்,
நாங்கள்
கைதத் க்
ெகாண்
ந்தேபா
ஏன் பார்த் க்ெகாண்
ந்தீர்கள் என்ற
ேகள்வி உங்க க்கு வ ம். உங்க க்கு இ க்கின்ற வ த்தம்
எங்க க்குப்
ாிகின்ற .
உங்க க்கு
இ க்கின்ற
மனேவதைன ம்
எங்க க்குப்
ாிகின்ற .
நீங்கள்
கைதக்கத்தான் ேவண் ம். கைதக்காமல் இ க்க
யா .
நீங்கள் கைத ங்கள்! ஆனால், உண்ைமயான விடயங்கைள ம்
நீங்கள்
ாிந் ெகாள் ங்கள். அந்த உண்ைமயி டாக
நாங்கள் ஏன் கைதக்கின்ேறாம்? என்பைதத் ெதளிவாக
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
ெபா பல ேசனாைவ யார் கண் க்கிறீர்கள்? ெபா பல
ேசனாைவக் கண் க்க யா க்குத் ைதாியம் இ க்கின்ற ?
[இைடயீ ]
ஏன்
உங்களால்
கண் க்க
யா ?
அரசாங்கத்தில் இ க்கின்ற அைமச்சர்மாாினால் ஏன் கண் க்க
யா ? நீங்கள் அைதச் ெசய்யாமல் இ க்கின்றீர்கள்!

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ெபா
பல
ேசனாைவக்
ஆட்ேசபைன இல்ைல. [இைடயீ ]
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இனாீதியான அபிவி த்தி ேவைலகள் ெசய்யப்ப கின்றன.
நீங்கள் அபிவி த்திையப் பற்றிக் கூ கின்றீர்கள். வட
மாகாணத்திற்கு
எத்தைன
பில் யன்
பாய்
ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள்? அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில்
வட
மாகாண
சைபக்கு
17
பில் யன்தாேன ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற ?

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ஏைனய மாகாண சைபகளி ம் பார்க்க வட மாகாண
சைபக்குத்தான் கூ தலான நிதி ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற .

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)
ஆக 17 பில் யன்!

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

நான் ெசால்வ என்னெவன்றால்,
லதனச் ெசலவாக 5
பில் ய க்கும்
ேமலான
ெதாைக
வட
மாகாண
சைபக்குத்தான் ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற .

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
கண் ப்பதில்

எனக்கு

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

இங்ேக பா ங்கள்! விவசாயத் திைணக்களத்தினால்
அறி கப்ப த்தப்ப ம்
ட் த் ேதாட்டத்திற்கான பயிர்,
ப ப் வைககள் அடங்கிய ஒ ெபாதியில், " ட்டைக
,
பராக்கிரமபாகு, மகாேசனா பரம்பைரயின் உாிைமயான
இலங்ைகயின்
பாரம்பாிய
விைதகள்"
என்
எ தப்பட்
க்கின்ற .
எப்ப யி க்கின்ற
நிைலைம!
எல்லாள மன்னைனப் ேபான்ற பல தமிழ் மன்னர்கள் வாழ்ந்த
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற மக்கள் இந்த விைதகைள
ந கின்றேபா
அைவ
ைளக்காெதன்
நான்
நிைனக்கிேறன். இனவாதக் க த் க்கைள அந்த விைதப்
ெபாதியில் அச்சிட்
ப்பதால் இந்த விைதகள் அங்கு
ைளக்காம ம் விடலாம். இப்ப யாக பயிர், ப ப் க்கைள
ந கின்ற விடயத்தில்கூட இனவாதம் காட்டப்ப கின்ற .
இவ்வாறான
ஒ
நாட் ல்தான்
நாங்க ம்
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்ேறாம். நாங்கள் உண்ைமகைளக்
கூ கின்றேபா
கூச்ச ட்
எங்கைளக்
குழப் வ ம்
கண் ப்ப ம்தான்
உங்க ைடய
வரலாறாக
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற . இலங்ைக பல்ேவ இன மக்கள்
வாழ்கின்ற ஒ நா . அரசியலைமப்பின் 12ஆம் பிாிவின் 2ஆம்
ஷரத்திேல,
"இனம் மதம், ெமாழி, சாதி, பால், அரசியற் ெகாள்ைக அல்ல
பிறப்பிடம் காரணமாக அல்ல அத்தைகய காரணங்க ள் எந்த ஒன்
காரணமாக ம் எந்தப் பிரைசக்கும் ஓரங்காட் தல் ஆகா "

என்
இலங்ைக
அரசியலைமப்பிேல
ெதளிவாகக்
கூறப்பட்
க்கின்ற .
ஆனால்,
என்ன
நடக்கின்ற ?
எல்லாவற்றி ேம
ேவ பா
காட்டப்ப கின்ற .

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

கிழக்கு
மாகாண
சைபக்கு
15
பில் யன்
ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற . ேநற் கிழக்கு மாகாண சைபயின்
வர
ெசல த் திட்ட அறிக்ைக வாசிக்கப்பட்ட . அந்த
அறிக்ைகயில்கூட இன ாீதியான நடவ க்ைககள் காணப்
ப வேதா சில குள ப க ம் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. வட
மாகாண சைபயின்
தலைமச்ச ம் அப்ப ெபாம்ைமயாக,
ஊைமயாக, ஆைமயாக இ க்க ேவண் ெமன்
நீங்கள்
நிைனக்கின்றீர்கள்.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ெகளரவ
அாியேநத்திரன்
அவர்கேள,
ஒ க்கப்பட்ட ேநரம்
வைடந் விட்ட .

உங்க

க்கு

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)
ஒ

நிமிடம் மாத்திரம் தா ங்கள்!

நீங்கள் ஒன்ைறப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். மக்களால்
ஜனநாயக ாீதியாக அைமக்கப்பட்ட தான் வட மாகாண
சைபயின் ஆட்சியாகும். ஆனால், அரசாங்கம் அந்த வட
மாகாண சைபைய ஓர் எதிர்க்கட்சியாகப் பார்க்கின்ற .
ஊைமயான, ஆைம ேபான்ற ஒ வராக அந்த
தலைமச்சர்
இ க்கேவண் ெமன் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்!
ஆகேவ,
நீங்கள்
எைதத்தான்
கைதத்தா ம்
எந்த
அபிவி த்திையத்தான்
ெசய்தா ம்
வடக்கு,
கிழக்கு
மக்க க்கான
சுயநிர்ணய
உாிைம டன்கூ ய
ஓர்
அரசியல்தீர் கிைடக்கும்வைர அந்த மக்கள் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்ைபத்தான் ஆதாிப்பார்கள் என்பைத நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ஓர் ஒ ங்குப் பிரச்சிைனைய எ ப் கின்ேறன்.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

"ஆடத்
ெதாியாதவன்
ேமைட
ேகாணல்"
என்
ெசால்வ ேபாலத்தான்
வட
மாகாண
சைப
தலைமச்ச ைடய
ெசயற்பா கள்
இ க்கின்றன!
ஓர்
இ தைலக்ெகாள்ளி எ ம் ேபால இ க்கின்றார். அைதப்
ாிந் ெகாண் கைத ங்கள்!

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் ஆடத்ெதாிந்தவர்கள்! நீங்கள்
பா ங்கள்! ஆ ங்கள்! வாலாட் ங்கள்! ஆனால், தலைமச்சர்
அப்ப ச் ெசய்யமாட்டார் என் கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி. வணக்கம்.

[අ.භා. 12.34]

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන්
විෂය භාර ගරු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පැය
එකහමාරකට වැඩි කාලයක් තමන්ෙග් කාලය වැය කරමින්
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය හා අෙනකුත් අමාත්යාංශ මඟින් ෙම් රෙට්
ආර්ථිකයට කරන ලද සංවර්ධන දායක්වය පිළිබඳව සම්පූර්ණ
විස්තරයක් කරන්න ෙයදුණා. අෙප් රෙට් තිෙබන ඉතාමත්ම
වැදගත් අමාත්යාංශයක් තමයි ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය.
ෙදපාර්තෙම්න්තු ගණනාවක් ෙම් අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය ආදායම, උද්ධමනය, ඒක
පුද්ගල ආදායම කියන ෙම් සියල්ලටම විශාල රුකුලක් හා විශාල
ශක්තියක් ලබා ෙදන අමාත්යාංශයක් හැටියට ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත්ම
කාර්යක්ෂම අමාත්යවරෙයක් යටෙත් ෙමම අමාත්යාංශය තිබීම අප
සියලු ෙදනාටම ෙලොකු සතුටක් හා වාසනාවක් කියා මතක්
කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් අමාත්යාංශය මඟින් ලබන අවුරුද්ෙද්
ෙපබරවාරි මාසෙය් දී දැයට කිරුළ පදර්ශනය අප දිස්තික්කෙය්
පැවැත්ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අති විශාල මුදල් පමාණයක්
කුරුණෑගල දිස්තික්කයටත්, පුත්තලම් දිස්තික්කයටත්, කෑගල්ල
දිස්තික්කයටත් ලබා දී තිෙබනවා. අපි ෙම් දවස්වල ඒ මුදල්
උපෙයෝගී කර ගනිමින් අෙප් ගාමීය ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල
ෙමෙහවරක් කරනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ඒක මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඒ පිළිබඳව අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි අමාත්යතුමාට විෙශේෂ
ස්තුතියක් කළ යුතු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය හරහා පසු ගිය
කාලෙය් ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළවල් අතරින් පමුඛ ස්ථානයක්
ගන්ෙන් ගම නැගුම හා දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ බව මා ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් සෑම ගාමයකටම

486

ෙමය ඉතාමත්ම තදින් බලපා තිෙබනවා. අප සාමාන්යෙයන්
ගමකට ගියාම අෙප් ජනතාව කියන්ෙන් ගමට පෙද්ශයට
දැෙනන්න වැඩක් කරන්න කියායි. මා විශ්වාස කරනවා එතුමාෙග්
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා ගමට සහ ඒ ගම් පළාත්වල ජනතාවෙග්
හදවත්වලට දැෙනන්න විශාල වූ ෙසේවාවක් පසු ගිය කාල
වකවානුව තුළ සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියා. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව
හැම විෂයක් ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු කරමින් කථා කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගාමීය
ජනතාව මහත් බලාෙපොෙරොත්තු ඇතුව තමයි ෙම් රජයන් පත්
කරන්ෙන්. මා විශ්වාස කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් ෙම් කියාත්මක කරන රජය, අෙප් ගාමීය
ජනතාවෙග් පමණක් ෙනොෙවයි අෙප් නගරවල අර්ධ නාගරික
පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් ඒ මහත් වූ බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු
කර දීම සඳහා විශාල ෙමෙහවරක් ෙම් වන විට ඉටු කර තිෙබන
බව. ෙවනදා තිබුණු ෙචෝදනාවක් තමයි ෙම් සංවර්ධනය නගරයට
ලබා ෙදනවා, ගමට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. අෙප් ගෙම් සිටින
ජනතාවට විශාල වූ ෙසේවාවක් ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය
මඟින් ඉටු ෙවනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප්
ජනතාව විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් දියුණුව නිතර පාර්ථනා කරනවා.
අද ගෘහ එකකය මුල් කර ෙගන පවුල මුල් කර ෙගන දැවැන්ත
සංවර්ධනයක් ෙම් ගම් දනවුවල සිද්ධ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
පුද්ගලයා, පවුල සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි අද ෙම්
රජය ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. පළමුෙවන්ම අවශ්ය ගම්වලට
යටිතල පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඉන් පසුව තමයි ගෙම් ජීවත් වන
මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ
කර තිෙබන්ෙන්. 2010 ගෘහ ඒකක ලක්ෂ 10ක් ආරම්භ වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම 2014 වන විට ෙගවතු වගාව සම්බන්ධව ගෘහ
ඒකක 125,000 දක්වා වර්ධනය කරන්න අෙප් රජය, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඒත් එක්කම අද අෙප් ගම්වල ජනතාව ස්වයං රැකියාවලට
නැඹුරු ෙවලා ඉන්නවා. ස්වයං රැකියා සඳහා විශාල දායකත්වයක්
ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා කියන කාරණය අපි
ෙබොෙහොම සතුටින් පකාශ කරන්න අවශ්යයි. ස්වයං රැකියාවලට
ෙගොඩක් නැඹුරු වුණු ෙකොට්ඨාසයක් හැටියට අෙප් කාන්තා
පාර්ශ්වය අපි දකිනවා. ෙම් උදවිය ෙවනුෙවන් රුපියල් 250,000ක
ණය මුදලක් ෙපොලී රහිතව ලබා දීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
2014 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අෙප් කාන්තා
පාර්ශ්වයට වාෙග්ම ස්වයං රැකියාවල නියැළී සිටින උදවියට ඒක
ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ගම්වල තිෙබන අඩු
පාඩුකම් අතුරින් විෙශේෂෙයන්ම අපි දකින අඩු පාඩුවක් තමයි
මාර්ග පද්ධතිෙය් තිෙබන අඩු පාඩු. ඒ වාෙග්ම ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට පාලම් පිළිබඳව
ගැටලුසහගත තත්ත්වයන් තිෙබනවා. ඒවාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න
අද "දහසක් පාලම් නිර්මාණය කිරීෙම්" වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් සෑම මැතිවරණ බල
පෙද්ශයකටම අවශ්ය වූ පාලම් සකස් කර ෙදන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් විශාල පාලම් සංඛ්යාවක්
හදන්න අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර, අද ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ගමත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධතාව ඉදිරිෙය් දී තව
දුරටත් වැඩිදියුණු කර ගැනීමට ෙම් "දහසක් පාලම් නිර්මාණය
කිරීෙම්" ව්යාපෘතිය පිටුවහලක් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන උදවිය අද අඩුෙවලා තිෙබනවාය කියලා
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සමෘද්ධි ව්යාපාරය පිළිබඳව කථා
කරන විට සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව සඳහන් කළා. අද ඒ උදවිය ෙම්
සමෘද්ධි සහනාධාරය පතික්ෙෂේප කරමින් තමුන්ෙග්ම ව්යාපාර
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ස්වයංව නැඟිටලා ඉන්න
විශාල පිරිසක් අද අෙප් මැතිවරණ බල පෙද්ශවල ඉන්නවාය
කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන විෙශේෂ වූ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව.
අෙප් ගම්වලට ෙබොෙහොම සහ සම්බන්ධව, සෘජුව බලපාන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්
තමයි
ෙම්
ෙගොවිජන
සංවර්ධන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත්
පසු ගිය
වකවානුව තුළ අෙප් ගම්මානවල සුළු වාරි මාර්ග කම විශාල
වශෙයන් කියාත්මක වුණා. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල
දිස්තික්කය අෙප් ජාතික නිෂ්පාදනයට විශාල දායකත්වයක් ලබා
ෙදන දිස්තික්කයක් වාෙග්ම විශාල වශෙයන් ෙගොවිතැන් ෙකෙරන
දිස්තික්කයක්. ෙම් ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා
අපිට ලබා දුන්නු අනුගහය, පතිපාදන උපෙයෝගී කරෙගන විශාල
අස්වැන්නක් ලබා දීමට අද අපි ෙපළඹිලා සිටිනවා. අෙප්
දිස්තික්කෙය් වැව් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා ගැඹුරු කිරීම
සඳහාත්, පිළිසකර කිරීම සඳහාත් විශාල මුදල් පමාණයක් පසු ගිය
වකවානුව තුළ අපිට ලැබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය
වැය තුළිනුත් ලබන වර්ෂය සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් ඒ
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ලබා ෙදන සහෙයෝගය
තුළින් ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් ෙගොවි ජනතාවට මහත් වූ ශක්තියක්
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

දීර්ඝව කරුණු සඳහන් කරන්න තිබුණත් අපිට ලබා දී තිෙබන
ෙව්ලාව සීමිතයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් අද අෙප්
ගාමීය ජනතාවට ලබා ෙදන ෙම් සහෙයෝගය, ශක්තිය අපි
නිරතුරුවම අගය කරන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
ෙදය අද යථාර්ථයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා හැටියටත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා හැටියටත් අපිට ෙලොකු සතුටක්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ෙම් විෂයය
භාරව කටයුතු කරන බැසිල් රාජපක්ෂ ගරු අමාත්යතුමාටත්
කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු
හැටියට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake [Pause]. He is not here. Then, the Hon. (Dr.) Harsha De
Silva.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Me?
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Yes, because you are the only person present in the
Opposition.
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(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා දැන් කථා කරන්න ලෑස්ති
ෙවලා ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

කථා කරන්න කවුරුත් නැහැ ෙන්. අපි ෙමොනවා කරන්නද?
Now, it is the time for the Opposition. There is no one in the
Opposition here, except you.
[අ.භා. 12.43]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව තිෙබන්ෙන් අද
හැන්දෑවටයි. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් කථාවට
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත්
ඒකටත් අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැති පාටයි. ෙකෙසේ ෙහෝ
ඔබතුමාෙග් ආරාධනාව පිට මා වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද විවාදයට ගන්නා ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සහ ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශෙය්
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා
සන්ෙතෝෂ වනවා. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත්
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශය ලබා ෙගන තිෙබන ජයගහණ
හා පරාජ පිළිබඳව ෙපොඩි විශ්ෙල්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියලා
මා කල්පනා කළා. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති හැටියට ෙම්
රජය ෙම් දවස්වල ෙතෝරා ගන්ෙන් කුමන කෙමෝපායයන්ද, ඒ
පිළිබඳව අෙප් මතය ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මා කියන්නම්.
ෙබොෙහෝ විට දැන් ඉදිරිපත් වන ෙචෝදනාවක් තමයි, ෙතෝරා
ගත් ෙද්වල් පිළිබඳව විපක්ෂය කථා කරලා, ඒවාෙය් ෙනොෙයකුත්
වැරැදි ෙසොයනවාය කියන එක. ඉතින් මා කල්පනා කළා, ෙතෝරා
ගත් ෙද්වල් නැතුව ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත යටෙත් ෙගනැවිත්
තිෙබන සියලුම ආෙයෝජන පිළිබඳව ෙපොඩි විගහයක් කෙළොත්
ෙහොඳයි කියලා. එතෙකොට කාටවත් කියන්න බැහැ, අපට ඕනෑ
ඒවා ෙතෝරා ෙගන ඒ පිළිබඳව කථා කරනවා කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමහි ඉස්ෙසල්ලාම තිෙබන්ෙන්
Cairn Lanka (Pvt.) Limited කියන ව්යාපෘතියයි. ෙම් ව්යාපෘතිය
තමයි කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් අත්සන් කර
තිෙබන පළමුවන ව්යාපෘතිය. ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 113ක ආෙයෝජනයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට,
ඇත්ත වශෙයන්ම 2013 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුව වන ෙකොට
ඇත්ත වශෙයන්ම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 226ක ආෙයෝජන
ලැබී තිෙබනවා. එය ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට අපට ෙමහිදී
කියන්න සිද්ධ වනවා. ෙමොකද, බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට වඩා
ෙදගුණයක ආෙයෝජන ලැබී තිෙබන නිසා. දැන් ෙබොෙහෝ විට
ෙවන්ෙන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ආෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් නැති
එක. දැන් ෙමහිදී බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආෙයෝජනයට වඩා
ෙදගුණයක් ආෙයෝජන ලැබී තිෙබනවා. ෙමයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?
මා ෙමයට ෙහේතුව ෙසොයන ෙකොට මට දැන ගන්න ලැබුෙණ්
ෙම්කයි. 2008 වර්ෂෙය් Cairn India කියන ෙතල් ගෙව්ෂණය සහ
ෙතල් කැණීම් කරන ආයතනයත් එක්ක ගිවිසුම අත්සන් කරපු
ෙවලාෙව් රජෙය් ඇමතිවරු ෙබොෙහොම උජාරුවට කියා තිෙබනවා,
"අපි 2010 වර්ෂෙය් මුල් භාගය වන ෙකොට මන්නාරම - Mannar පෙද්ශෙයන් ෙතල් ලබා ගන්නවා"යි කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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"The Sunday Times" newspaper of 13th July, 2008
states, I quote:
“The minister disclosed that the oil exploration in the Mannar
basin will commence within six months and they will get the
first barrel of oil by 2010...”

2008 ජූලි මස 13වන දින "The Sunday Times" පුවත් පෙත්
වාර්තාව මා සභාගත* කරනවා.
දැන් ෙමතැනදී කියනවා, රජයට සියයට 10ක royalty එකක්
ලබා ගන්න ආණ්ඩුව ඔවුන් එක්ක එකඟ වුණාය කියලා: “The
Government will receive a 10 per cent royalty".
ෙඩොලර් මිලියන 113කට ෙපොෙරොන්දු වුණු ආෙයෝජනය
ෙඩොලර් මිලියන 226 දක්වා වැඩි ෙවන්න එක ෙහේතුවක් හැටියට
කාට ෙහෝ ෙම් කාරණය කියන්න පුළුවන්. සුසිල් ෙපේමජයන්ත
ඇමතිතුමනි, ෙමය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී
ෙනොෙවයි. ඊට පථමෙයන් තමයි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා
තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට ෙම්ක බලන ෙකෙනකුට ෙත්ෙරනවා, ෙදගුණයක්
ආෙයෝජනය කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ක "Cairn"
කියන ආයතනයට ඉතාම හිතකර, නමුත් රජයට ඉතාම අහිතකර
ආෙයෝජනයක් හැටියට තමයි දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. ඒ සියයට
10 royalty කමය ෙවනස් කිරීමත් සමඟ, ගිය මාසෙය් නැවතත්
petroleum blocks 13කට ලංසු ඉදිරිපත් කරන්න කැඳවා තිබුණා.
ෙමතැනදී රජය පත්තරවල දාලා තිබුණා, Exxon Mobil
ආයතනය, Total ආයතනය, ENI, British Petroleum ආයතනය,
OVL සහ PVEP වාෙග් ෙලෝකය පිළිගත් ෙතල් කැණීම් කරන
ෙබොෙහෝ ආයතන ලංකාෙව් ෙතල් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වනවා
කියලා. නමුත් අපට ගිය සතිෙය් රජෙය් මාධ්යවලින් ආරංචි වුණා,
blocks13කට ෙටන්ඩර් කථා කළාට, ඇත්ත වශෙයන්ම blocks
2කට විතරයි ෙටන්ඩර් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
According to the India media reports, of the 13 blocks Sri
Lanka offered, OVL- ONGC Videsh Limited කියන ආයතනය
ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. ඊළඟට, කැනඩාෙව් ආයතනයක්
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. මා ළඟ ෙදසැම්බර් 03 ෙවනි දා
"Ceylon Today" පත්තරය තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"Lukewarm response for oil exploration bidding."

ෙලෝකෙය් ෙතල් කැණීම් කරන ආයතනවලට මුලින් ෙම්
පිළිබඳව ෙලොකු වුවමනාවක් තිබුණාට දැන් වන විට ඒ වුවමනාව,
ෙම් පිළිබඳව දක්වන ඕනෑකම ඉතා ශීඝෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබන
බව තමයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. මටත් ෙම් ගැන කනගාටුයි.
ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් රට. ෙතල් හම්බ වුෙණොත් අපි කාටත් ෙහොඳයි.
ෙකොටස් 13කට ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තිෙබන
ෙවලාෙව් ෙදන්ෙනක් පමණක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් ෙවනවාය කියන
කාරණය අනුව, අපට විශ්වාස කරන්නට අමාරුයි, රජය කියපු
විධියට අෙප් මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ෙතල් තිෙබනවා කියලා.
මට තිෙබන ෙදෙවනි පශ්නය තමයි
Corporation එක. අපි දන්නවා, ඉස්සර

—————————
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Corporation කියන්ෙන් ලංකා වාෙන් සංස්ථාවට. 1996 චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක
ජනාධිපතිනියෙග්
වකවානුෙව්දී
ඒක
ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. චිෙකෝ කියන ෙකොරියානු ආයතනයකට
දුන්නා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒෙකන් චිෙකෝ ආයතනයට එච්චර ෙහොඳ
ලාභයක් ලබා ගන්න බැරි වුණු නිසා, ඒක කඩා වැෙටමින් තිබුණා.
ඒ අවස්ථාෙව්, මට මතක හැටියට 2011 අවුරුද්ෙද් වාෙග් ෙම්ක
Sri Lanka Onyx Group කියන ආයතනයට විකුණා තිෙබනවා,
ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා. ඒ, at a cost of US Dollars 38 million;
ෙඩොලර් මිලියන 38කට. එහිදී කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති
පනත යටෙත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 80ක ආෙයෝජනයක්
ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 77ක
ආෙයෝජනයක් ලැබිලා තිෙබනවා ඒකත් ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට අපි
ෙමතැනදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. නන්දන ජයෙද්ව ෙලොකුවිතාන
කියන ඩුබායි රෙට් ජීවත් වන පුද්ගලයා කලින් ලංකා වාෙන්
සංස්ථාව විධියට තිබුණු ආයතනය චිෙකෝ ආයතනෙයන් මිලට
අරෙගන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 77ක් ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන ෙසොයා බලන විට පශ්නයක් මතු වුණා.
නන්දන ජයෙද්ව ෙලොකුවිතාන ෙම් ආයතනෙය් නම Ceylon
Steel Corporation කියලා ආෙයත් ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.
ලංකා වාෙන් සංස්ථාව - Ceylon Steel Corporation - කිව්වාම
අපට හිෙතන්ෙන් ෙම්ක රජෙය් ආයතනයක් කියලායි. අපට
මතකයි, ඒ කාලෙය් ෙම් සමාගම යකඩ වික්ෙක් "ලංවා" කියන
නමින්. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට මතක ඇති, "ලංවා"
එතෙකොට, "ලංවා" කියන brand name එක යටෙත් තමයි ෙම්
ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙම් යකඩ විකුණන්ෙන්. එතෙකොට ලංකා
වාෙන් සංස්ථාව කියලා නම දාෙගන, "ලංවා" කියන brand name
එක යටෙත් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යනවා.
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒෙක් ෛනතික තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියලා. මම නීතිඥෙයක් ෙනොෙවයි. සුසිල් ෙපේමජයන්ත
ඇමතිතුමා නීතිඥයකු හැටියට ෙම් ගැන සමහර විට දන්නවා ඇති.
ඒ පිළිබඳව මෙග් මහ ෙලොකු විෙව්චනයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව
ෙසොයලා බැලුෙවොත් ෙහොඳයි කියලා මම කල්පනා කරනවා.
තුන්වන කරුණ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, Colombo
International Container Terminals Limited එක සම්බන්ධවයි.
ෙම් ආයතනය සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 500ක ආෙයෝජනයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් මිලියන 351ක
ආෙයෝජනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන තමයි ළඟදී ෙලොකු
විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් වුෙණ්. චීනෙය්, China Merchants
Holding (International) Company Limited කියන ආයතනයත්,
ලංකාෙව් Aitken Spence PLC කියන ආයතනයත්, වරාය
අධිකාරියත් එකතු ෙවලා තමයි ෙම් ආෙයෝජනයට මුල් වුෙණ්.
ෙමොකද, ඒ ෙටන්ඩර් කැඳවන අවස්ථාෙව්දී ෙද්ශීය ආෙයෝජනයක්
ෙම්කට සම්බන්ධ විය යුතුයි කියන ෙකොන්ෙද්සියක් දාලා තිබුණා.
China Merchants Holding (International) Company Limited
ආයතනයට ෙමහි සියයට 55ක ෙකොටස්ද, Aitken Spence PLC
කියන ආයතනයට සියයට 30ක ෙකොටස් ද තිබුණා. ෙම් China
Merchants Holding (International) Company Limited
ආයතනය සහ Aitken Spence PLC ආයතනය අතර සිද්ධ වුණු
රණ්ඩුව ෙබොෙහෝ ෙදනාට දැන ගත හැකි විධියට පත්තරවල පළ
වුණා. මා ළඟ තිෙබනවා, "The Nation" පත්තරයක්. එහි ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා: "The reason for Jayawardena’s..."
ෙමතැන ජයවර්ධන කියලා කියන්ෙන් හැරී ජයවර්ධන
මැතිතුමාටයි. එතුමා Aitken Spence PLC ආයතනෙය්
සභාපතිතුමායි.

"...outburst had been over their lead partner China
Merchants Holdings bypassing Aitken Spence and
submitting enhanced bids unilaterally…"
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ෙම් සම්බන්ධෙයන් පත්තරවල සහ ෙනොෙයකුත් මාධ්යවල පළ
වුණ ෙද්, මම ෙසොයා ගත්ත ෙද් තමයි, ෙම් China Merchants
Holding (International) Company Limited ආයතනය, China
Development Bank එෙකන් ණයක් අරෙගන turnkey project
එකක් හැටියට ෙකොළඹ දකුණු වරාය පර්යන්තය සංවර්ධනය
කරන්න Aitken Spence PLC සමාගමත් සමඟ එකඟ වුණා
කියන එක. නමුත් ෙමතැනදී අපට ආරංචි වුණු ෙද් තමයි, China
Development Bank එක China Merchants Holding
(International) Company Limited ආයතනයට ලබා ෙදන්න
තිබුණු ණයක් සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබන බව.
ෙමොකද, ඔවුන් ඉස්ෙසල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු මිලට වඩා
ෙදගුණයක් විතර මිල වැඩි වීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි අර්බුදයක්
මතු වුණු නිසා. ෙමතැනදී කවුරුත් දන්නා ෙද් තමයි ලංකාෙව්
ෙද්ශීය ආයතනයක් එක්ක ඉදිරිපත් ෙවලා ආෙයෝජනය කළ යුතුයි
කියන ෙම් ෙකොන්ෙද්සිය දැන් ෙවන ෙකොට කැඩිලා තිෙබන බව.
ෙමොකද, China Merchants Holding (International) Company
Limited ආයතනය, Aitken Spence PLC ආයතනෙය් සියයට
30ක ෙකොටසම ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ලබා ගැනීම පිළිබඳව
ෙබොෙහෝ මත පළ ෙවලා තිෙබනවා. Aitken Spence PLC
ආයතනය ඔවුන්ෙග් අකැමැත්ෙතන් Colombo International
Container Terminals Limited ආයතනය සම්බන්ධෙයන් වූ
ආෙයෝජනෙයන් ඉවත් වුණු බව මම හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලා
කවුරුත් දන්නවා.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු වුණු කථා බහක් තමයි, ඒ පර්යන්තය
විවෘත කළ දවෙසේ ජාතික ගීය ගායනා කෙළේ නැහැ කියන එකත්,
ශී ලංකාෙව් අෙප් ජාතික ෙකොඩිය එතැන එසවූෙය් නැහැයි කියන
එකත්. ඒ පිළිබඳව මම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ෙඩොලර් මිලියන 500ට එකඟ වුණු ඒ ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන්
ෙඩොලර් මිලියන 351ක ආෙයෝජනයක් දැන් ෙවන ෙකෙනකුෙගන්
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනෙය් සම්පූර්ණ ආදායම අවුරුදු
35ක් තුළම ලැෙබන්ෙන් China Merchants Holding
(International) Company Limited කියන ආයතනයටයි. ඊට
පස්ෙසේ ෙම් ආයතනය ඔවුන්ට අයිති ෙවනවාද, එෙහමත් නැත්නම්
ෙද්ශීය ආයතනයකට අයිති ෙවනවා ද කියන ගැටලුව පිළිබඳ
ෙබොෙහෝ මත ෙබොෙහෝ තැන්වල මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන
අෙප් මහ ෙලොකු විෙව්චනයක් නැහැ. ෙමොකද, දියකඩනය
සංවර්ධනය කරන්න 2007 ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක
ෙඩොලර් මිලියන 350ක ණයකට අත්සන් කළ ෙවලාෙව්, එහි එක
ෙකොන්ෙද්සියක් හැටියට තිබුණා, දියකඩනය හැදුවාට පස්ෙසේ
Public-Private Partnership එෙහමත් නැත්නම් රජයත්,
ෙපෞද්ගලික ආයතනයත් එකට එකතු ෙවලා ෙම් පර්යන්ත 1, 2, 3
වන South,West, East පර්යන්ත තුන හදන්න ඕනෑ කියන එක.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, දකුණු ෙකොළඹ පර්යන්තය තුළින්
අෙප් ලංකාෙව් අපනයනකරුවන්ට අවශ්ය තරගකාරිත්වය ලබා
ගන්න හැකි ෙවයි කියලා. අපි ඒ ආෙයෝජනයටත් ශුභ පතනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම එය ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට අපි දකිනවා.
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ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ ආෙයෝජනය ඉදිරි දවස්වල කර ගන්න හැකි
ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගැන කරුණු
හතරක් කිව්වා. ඒ හතෙරන් තුනක් පිළිබඳවම මම කිව්වා, ඒවා
සම්බන්ධව ෙපොඩි ෙපොඩි විෙව්චන තිබුණත් අපට සෑහීමකට පත්
ෙවන්න පුළුවන් කියලා.
පස්වැනි කරුණ තමයි ෂැංගි-ලා ෙහෝටලය. ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 283ක් ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒකට තමයි එකඟ වුෙණ්; ඒ සඳහා වන
බදු නිදහස තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගත්ෙත්. නමුත්
අද ෙවන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 143යි ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ආෙයෝජනයක් හැටියට
පිළිගන්න බැහැ. ඒක ෙපෞද්ගලීකරණයක්. ෙමොකද, Galle Face
එෙක් අක්කර 10ක ඉඩම පළමුවැනි වතාවට අක්කර 6කුත්,
ෙදවැනි වතාවට අක්කර 4කුත් වශෙයන් ෙපෞද්ගලීකරණය කළා.
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යටෙත් රාජ්ය ෙද්පළ ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වාට, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න කාටත්
-අපි 225 ෙදනාටම- පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා එය
ෙපෞද්ගලීකරණය කළාය කියන එක. ඒ පිළිබඳ ලියකියවිලි අපි
ළඟ තිෙබනවා. අපි මීට කලින් කථා කළා. නමුත් ගැටලුව ඒක
ෙනොෙවයි. ගැටලුව ෙමොකක්ද? කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්
හැටියට කියාත්මක කරන්න අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
අනුමැතිය දුන්නාම ඔවුන්ට ෙකොන්ෙද්සි දානවා. අපි නිකම්ම බදු
සහන ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමොවුන්ට අවුරුදු 10කට බදු සහන
දුන්නා. කිසිම බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 15
සඳහා සියයට 6ක බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයකුත්
බදුවලින් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. VAT එක, NBT එක, ලාභාංශ
බදු වාෙග් ෙනොෙයකුත් බදුවලින්. ෙමොකක්ද දාපු ෙකොන්ෙද්සිය.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ ෙකොන්ෙද්සිය තමයි ෙම්
ව්යාපෘතිය මාස 42කින් වාණිජමය තත්ත්වයකට ෙග්න්න ඕනෑය
කියන එක. එතෙකොට ඒක අත්සන් කරපු දවෙසේ ඉඳලා මාස 42
සම්පූර්ණ වන්ෙන් කවදාටද? මම ඒ ෙකොන්ෙද්සි ගැන ෙහොඳට
ෙහොයලා බැලුවා. 2014 මැද ෙවන ෙකොට මාස 42 ඉවරයි.
එතෙකොට 2014 වර්ෂය ඉවර ෙවන්න කලින් -ෙකෙසේ ෙවතත් අපි
ෙපොඩි කාලයක් ෙදමුෙකෝ. Construction delay කියන ඒවා
තිෙබනවා ෙන්- ෂැංගි-ලා ෙහෝටලය වාණිජමය තත්ත්වයට
ෙග්න්න ඕනෑ. නමුත් මම ඊෙය් හැන්දෑෙව් එතැනට ගිහිල්ලා
බැලුවා, foundation එකවත් දාලා නැහැ. ෙඩොලර් මිලියන 143ක්
තමයි ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියන 125ක්
තමයි ෙපෞද්ගලීකකරණෙයන් එන ආදායම. එතෙකොට ඉතිරි
ෙඩොලර් මිලියන 18 විතරයි,- [බාධා කිරීමක්] ෙඩොලර් මිලියන
125ක් අරෙගන අක්කර 6ක් සහ අක්කර 4ක් ෙපෞද්ගලීකරණය
කළා. අපි දන්නවා Galle Face එෙක් යුද හමුදා මූලස්ථානය තිබුණු
ඉඩම තමයි වික්ෙක් කියලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඊළඟ කරුණ, Sampur Coal Power Plant. Trincomalee
Power Company ආයතනය ෙඩොලර් මිලියන 500ක ආෙයෝජන
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. නමුත් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙල්ඛනවලට අනුව තවම කිසිම ආෙයෝජනයක් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙවලා නැහැ.
ෙමතැන ෙද්ශපාලනික බලපෑම් මහ ෙගොඩක් තිෙබන බව මම
දන්නවා. මට මතකයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු මුල් දවස්වල ගරු
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමායි, මමයි, ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමායි නවදිල්ලිෙය්දී ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා
මුණ ගැසුණු දවස්වලත් අෙප් ආෙයෝජන එකඟතා පිළිබඳව ගැටලු
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. සාම්පූර්
බලාගාරෙය් ආෙයෝජන අවස්ථාව ඉන්දියාවට දීම සම්බන්ධෙයන්
රජය ඇතුෙළේම ඇමතිවරු ෙනොෙයකුත් විෙව්චන කරනවා. ඒ

ආණ්ඩුවට හම්බ ෙවච්ච ගණන?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සින්නක්කරයට විකිණීම නිසා ආණ්ඩුවට හම්බ ෙවච්ච ගණන
ෙඩොලර් මිලියන 125යි. ෙකොළඹ තිෙබන ෙහොඳම ඉඩම් කෑල්ල
තමයි Galle Face එෙක් ඉඩම. දැන් ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙම්කයි ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි. තවම
foundation එකවත් දාලා නැත්නම්, ෙකොෙහොමද 2014 දී ෂැංගි-ලා
ෙහෝටලය වාණිජමය තත්ත්වයකට ෙග්න්ෙන්? වාණිජමය
තත්ත්වයට ෙග්න්න බැරි වුෙණොත් ෙම් ෙකොන්ෙද්සිය වලංගුයි.
එතෙකොට ඔවුන්ට ලබා දුන් බදු සහන ඉවත් කරන්න සිද්ධ
ෙවනවා; අවලංගු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

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

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඡන්දය දීලා අනුමැතිය දුන්ෙන් 2014 මැද
ෙවන ෙකොට ඒක අවසන් කරන්න. ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමනි, එතැනදී මතු වන ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙදන්න
උත්තරයක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
උත්තරයක් තිෙබනවා නම් ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැන් මෙග් ළඟ තිෙබනවා, ෂැංගි-ලා
ආයතනය 2011 ජනවාරි මස 3වැනිදා නිකුත් කළ පසිද්ධ
නිෙව්දනය. ඒෙක් කියනවා, “The development will be a
multi-use complex with high-end retailing, deluxe
apartments and a 500-key luxury hotel to be opened in early
2014” කියලා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද පශ්නය?
අපි ෙමයට බදු සහන ලබා දුන්නා නම්; ඔවුන් ඉල්ලුම් කරපු
සියලුම ෙද් ලබා දුන්නා නම්; මහින්ද චින්තන පතිපත්තියට
සම්පූර්ණෙයන්ම පටහැනිව අපි ඔවුන්ට සින්නක්කරයට අක්කර
10ක් වික්කා නම්; ෙම් ඔක්ෙකොම ෙද්වල් කළා නම්, ෙම් සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා දී 2014 වර්ෂෙය් මුල් කාලෙය් දී
ෙම්ක විවෘත කරන්නට හැකි වන ෙලස අපි එයට සහාය දුන්නා
නම්, ඇයි ෙම් පරක්කු වන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙහේතුව? What is the
delay? Why is it? ඔවුන්ට ඒක නවත්වන්න කිසිම ෙහේතුවක්
නැහැ ෙන්. ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය තිෙබනවා නම්, ඔවුන් ඉල්ලපු
සියලු ෙද් දුන්නා නම්, ෙම් ෂැන්ගි ලා ෙහෝටලය හැදිලා නැත්ෙත්
ඇයි කියන සාධාරණ පශ්නය අපට අහන්නට සිදු වනවා;
සාධාරණ විෙව්චනයක් අපට කරන්නට සිදු වනවා.
ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට තිෙබනවා, Shangri-La Investments
Lanka (Pvt.) Limited කියලා එකක්. ඒකත් එෙහමයි. ඒ සඳහාත්
අපි බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ඔවුන් කියනවා, "Shangri-La is
also planning to develop a second property, a 300-key city
resort on approximately 100 acres of land in Hambantota, on
the Southern coast of Sri Lanka to open in 2013". - එතෙකොට
ෙම්ක 2013 වර්ෂෙය් දී වාණිජ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න තමයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ගරු
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. අද 2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 04 වැනිදා.
එෙහම නම් ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ෙලොකු පශ්න මතු ෙවනවා.
ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් බදු නිදහස
ෙදන්ෙන්, ෙකොන්ෙද්සි මතයි. ෙකොන්ෙද්සි මත නැතිව බදු නිදහස
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉල්ලපු පළියට ෙදන්ෙන් නැහැ. මම හිතන
විධියට එදා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා සිටිෙය් නැහැ,
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා තමයි ෙම්ක ඉදිරිපත් කෙළේ.
එතෙකොට "ෙම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව අපි ෙමොවුන්ට ෙම්
සහන ෙදමු" කියලා තමයි ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒකට තමයි
ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබාගත්ෙත්. එතෙකොට
ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක රටට,
අපට පහදා ෙදන්න.

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

There is nobody else. So, give me some more time.
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

How can I? I cannot give you more time.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

I started my speech when you were in trouble.
Nobody was here to speak.
ඒක රුපියල් බිලියන 4.2කට දුන්ෙන් කාටද කියන පශ්නය
මතු වුණා. එතැනදී දහෙය් ෙකොටස් හතරක් හිමි ආයතනයකට
තමයි ෙම් සිෙනෝ ලංකා ෙහෝටල් සමාගම දීලා තිෙබන්ෙන් කියන
පශ්නය තදින් මතු වුණා.
ඊළඟට තිෙබනවා, Sri Lanka Gateway Industries (Pvt.)
Limited කියන ආයතනය. ෙමතැනත් අති විශාල පශ්න
ගණනාවක් පැන නඟිනවා. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු
වන ආදායම ෙඩොලර් මිලියන 4,000යි. ඒෙකන් ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 4යි. ඒ කියන්ෙන් දාෙහන් එකයි.
මීට කලින් මට කියන්න අමතක වුණා, සිෙනෝ ලංකා ෙහෝටලය
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු Foreign Direct Investment එක ෙඩොලර්
මිලියන 159යි. නමුත් කීයක්වත් ලැබිලා නැහැ. අද ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛනවලට පකාරව තමයි මම
ෙම් කියන්ෙන්, ඇමතිතුමනි.
එතෙකොට Sri Lanka Gateway Industries (Pvt.) Limited
එක පිළිබඳවත් එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමහි අයිතිකාරෙයෝ
කවුද, කාටද ෙම්වා දුන්ෙන්, කාෙග් නෑදෑයින්ද කියන කාරණා
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. එක ෙදයක් ගැන
මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. අපට ෙපෙනන ෙදයක්
තමයි ෙම් confidence එක, එෙහමත් නැත්නම් විශ්වාසය බිඳ
වැටීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෂැංගි ලා ෙහෝටලයත් පරක්කුයි,
ෙවල්කම් ෙහෝටලයත් පරක්කුයි, ඊළඟට ෙෂරටන් ෙහෝටලයත්
පරක්කුයි, ෙම් ඔක්ෙකොම ෙහෝටල් පරක්කුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය
සභාපතිතුමනි, ෙමයට එක ෙහේතුවක් හැටියට අර expropriation
Bill, එෙහමත් නැත්නම් පාඩු ලබන ආයතන නැවත රජයට පවරා
ගැනීම සඳහා පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
සහ එය නීතිගත කිරීම තුළින් ෙම් confidence එක, එෙහමත්
නැත්නම් විශ්වාසය බිඳ දැමීෙම් -

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ඊළඟ එක තමයි, Sino Lanka Hotels & Spa (Pvt.) Limited.
ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ විෙව්චන ඉදිරිපත් වුණා. ෙමොකද, ෙම් Sino
Lanka Hotels & Spa (Pvt.) Limited කියන්ෙන්, ජනාධිපති
මන්දිරය ඉස්සරහ තිෙබන ෙසලින්ෙකෝ එකට අයිති බාෙගට හදපු
ෙගොඩනැගිල්ල. ඒ පිළිබඳව රුපියල් බිලියන 9.2කට ලන්සුවක්
තිබ්බා කියලා පවෘත්ති පළ වුණා. නමුත් ඒක රුපියල් බිලියන
4.2කට -

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. (Dr.)Harsha de Silva, you have only two more
minutes.

(The Deputy Chairman)

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

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Please give me five minutes. I will wind up. [Interruption.]
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sajith Premadasa, will you give him five
minutes from the time allotted to you? - [Interruption.]
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, give me five more minutes.
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා
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නීතියට අනුව එතුමාෙග් වන්දිය පිළිබඳ ලියුම ලැබිලා මාස
12ක් තුළ වන්දිය ෙගවන්න ඕනෑ. 2013 මාර්තු මාසෙය් 5වැනි දා
වන ෙකොට ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසන් ෙවනවා. නමුත් ඔහුට
ඉස්සර ෙවලාම මීටිමකට එන්න කියන්ෙන් 2013 අෙපේල් මාසෙය්
24වැනි දායි. ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දක කාලය අවසන් වුණාට
පස්ෙසේයි. මා හිතනවා ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා-

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

I am sorry; I will give you only two more minutes
because time is limited today.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, the five minutes given to you is over. I
cannot give you anymore time. Please wind up your
speech.

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

Give me only five more minutes. I came to your
rescue when you did not have anybody to speak.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාටයි, ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමාටයි ෙදෙදනාටම ෙම් ගැන කියන්නට ඕනෑ.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත -expropriation bill එක- ෙගෙනන්න
හදපු ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදනා කිව්වා එය ෙගෙනන්න එපා
කියලා. මල්වතු මහා නායක හාමුදුරුවන්, ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ,
ඉත්තෑපාන හාමුදුරුෙවෝ, අෙප් රතන හාමුදුරුෙවෝ, වාණිජ ව්යාපාර,
ෙම් ඔක්ෙකෝම කිව්වා ෙම් ෙද් කරන්න එපා කියා. විපක්ෂ
නායකතුමා ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමා හම්බ ෙවලා කිව්වා, "ඇයි ෙම්
ෙද් කරන්ෙන්, ෙම්ක කරන්න එපා" කියලා. නමුත් රජය ඒවා කිසි
ෙදයක් ගණන් ගන්ෙන් නැතිව ඒ ආයතන නැවතත් රජයට
භාරගත්තා.
භාර ගත්තාට පස්ෙසේ පවරාගත් ආයතවල හිමිකරුවන්ට
වන්දියක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි නීතිය. ඒ වන්දිය ෙගවීම
සම්බන්ධෙයන් පශ්න ෙගොඩක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ෙහෝටල්
ගැන කථා කරන නිසා අපි ෙහෝටලයක්ම උදාහරණයකට ගනිමු.
හිල්ටන් ෙහෝටලය ගනිමු. Hotel Developers (Lanka) PLC
කියන ආයතනය රජයට පවරා ගත්තු ෙවලාෙව් ඔවුන්ට වන්දිය
ෙගවීම පිළිබඳව ඉතා විශාල පශ්න පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ෙම්
නීතිෙය් තිෙබනවා, නැවත පවරාගත්තු ව්යාපාර ෙවනුෙවන්
ෙමච්චර වන්දියක් ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ
වසරක කාලයක් තුළදී වන්දිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ, එෙහම
නැත්නම් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි එකඟතාවකට
එන්න ඕනෑ කියලා.

I will wind up in one minute.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා විශ්වාසය බිඳ වැෙටනවා. ඇයි
ෙම් ආයතනය රජයට පවරා ගත්ෙත් කියන එක සම්බන්ධෙයන්
ෙනොෙයකුත් ෙද් කිව්වා. අපි ඒ ගැන ෙමතැන විවාද කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් රජයට පවරාගත්තා නම් ඒ
වන්දිය ලබා දීම රජෙය් වග කීමයි. අවුරුද්දක කාලයක් දීලා
තිෙබනවා නම්, ඒ අවුරුද්දක කාලය තුළ, "එන්න ඔබෙග් වන්දිය
පිළිබඳව අපි කථා කරමු" කියලා අවම වශෙයන් ඔහුට ලිඛිතව
දැනුම් ෙදන්ෙන්වත් නැත්නම් එතැන ෙලොකු විශ්වාසය බිඳ වැටීමක්
තිෙබන බව තමයි කියන්න සිද්ධ වන්ෙන්. එෙසේ විශ්වාසය බිඳ
වැටීමත් එක ෙහේතුවක් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ෙහෝටල් සමාගෙම් අය
අෙනක් ෙහෝටල් සමාගම්වල අය සමඟ ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීමට. හිල්ටන් ෙහෝටලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ඇති ෂැංගිලා ෙහෝටලෙය් අය. ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ඇති,
ෙවල්කම් ෙහෝටලෙය් අය. ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ඇති,
ෙෂරටන් ෙහෝටලෙය් අය.
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කාලය මඳ වීම නිසා මට කථාව
නවත්වන්න සිද්ධ ෙවනවා. [Interruption.] But, he is not giving
time. Hon. Basil Rajapaksa, can you give me five minutes? [Interruption.] Why? You took two hours. - [Interruption.]

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ළඟ ඊට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන
තිෙබනවා. මම ඒ සියල්ල සභාගත* කරනවා.
ෙම් ෙහෝටලෙය් පධාන ෙකොටස් හිමිකාරයා - shareholder තමයි ෙකෝෙනල් ෙපෙර්රා කියන පුද්ගලයා. එතුමා රුපියල්
බිලියන තුනහමාරක වන්දියක් ඉල්ලා තිෙබනවා, 2012 මාර්තු
මාසෙය් 5වැනි දා. ඒ ලිපියට පිළිතුරු ලැබිලා තිෙබනවා, 2012 ජුනි
මාසෙය් 11වැනි දා. Compensation Tribunal එෙක් ෙල්කම්
සුෙර්ෂ් තරංග කියන පුද්ගලයා ලියුමක් එවලා තිෙබනවා, ඔවුන්ට
ලිපිය ලැබුණා, එතුමාෙග් වන්දිය - compensation එක- පිළිබඳව
කථා කරන්න රජෙය් Chief Valuer, Compensation Tribunal
හරහා එතුමාට අවස්ථාවක් ලබා ෙද්වි කියලා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

Okay, fine. Hon. Member, please wind up your
speech.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Let me finish. ගරු ඇමතිතුමනි, මා අද ෙම් එක කාරණයක්
පමණක් අරෙගන විෙව්චනය කෙළේ නැහැ. ෙපොදුෙව් ඔක්ෙකෝම
අරෙගනයි විෙව්චනය කෙළේ. ෙහොඳ ෙද්වල් ෙහොඳයි කියලා
ෙපන්නුවා. ඇයි ඒවා ෙහොඳ කියලා ෙපන්නුවා. වැරැදි ෙද්වල්වල
තිෙබන පශ්න ගැන ෙපන්නුවා. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 5ක
ආෙයෝජනයක් ලබාගන්න ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ඕනෑ නම් අප
ආෙයෝජකයන් තුළ ලංකාව පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය ෙගොඩ
නඟන්න ඕනෑ. ඒ විශ්වාසය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් එක කමයක්
තමයි රජයට පවරාගත්තු ආයතන පිළිබඳව, ඒවාෙය් වන්දි ෙගවීම්
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත්
කරපු නවවැනි අය වැය ෙයෝජනාවලිය යටෙත් අෙප් රෙට් ඉතාම
වැදගත් අමාත්යාංශයක් වන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, ඒ
වාෙග්ම ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශයත් යටෙත් අදහස්
දැක්වීමට ලැබීම ඉතාම භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නයි. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න
කටයුතු කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 වර්ෂෙය් දී
බලයට පත් වුණාට පසු ෙම් දක්වා අෙප් රෙට් සිදු වී තිෙබන
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ගැන බලන්න. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය යටිතල පහසුකම් පාවිච්චි කර අෙප් රෙට් ෙද්ශීය
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන විට අවුරුදු 3ක් තිස්ෙසේ- කියාත්මක කර තිෙබනවා.
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහන අෙප් රජෙය් ඉතාමත් වැදගත්
වැඩසටහනක් විධියට අපි දකිනවා. යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනෙයන් පස්ෙසේ ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන හරහා විශාල පිටුවහලක් ලැබී තිෙබනවා. එක
පැත්තකින් තමන්ෙග් පරිෙභෝජනයට අවශ්ය එළවලු, පළතුරු
ඇතුළු ඒ ෙභෝග තමන්ෙග්ම නිවෙසේ නිපදවා ගන්නත්, ඊට අමතරව
එහි අතිරික්තය ෙවළඳෙපොළට යවා ඔවුන්ට ආදායමක් ලබා
ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙම් හරහා කියාත්මක ෙවනවා.
ඒක ඉතාම සාර්ථකව බහුතර පෙද්ශවල කියාත්මක ෙවනවා. ඒ
එක්කම " දිවි නැඟුම" වැඩසටහන ෙගවතු වගා වැඩසටහනක්
කියා සමහර උදවිය අර්ථකථනය කරන්නට හදනවා. ෙගවතු වගා
වැඩසටහන ෙමහි එක ඒකකයක් පමණයි. එතැනින් ඔබ්බට ගිය
කරුණු කාරණා රාශියක් ෙම් තුළ තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය් "දිවි
නැඟුම" වැඩසටහනට සමගාමීව ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ශක්තිමත්
කරන්නට වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් අරෙගන තිෙබන බව අපි
දකිනවා. විෙශේෂෙයන් ගාමීය පෙද්ශවල ෙත් කඩෙය් සිට තීෙරෝද
රථ ෙසේවාව සපයන පුද්ගලයා දක්වා ඉන්න සියලුම
නිෂ්පාදකයන්ට අවශ්ය සියලු පහසුකම් ෙම් "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන හරහා කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් ගරු
ජනාධිපතිතුමා සකස් කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් "දිවි නැඟුම"
කාඩ්පත ලබා දී -වර්ෂයකට රුපියල් 500ක වැනි මුදලකට යටත්ව
-ඔවුන්ට ඒ හිමිකම් සියල්ල ලබා දී තිෙබනවා. ඒ හරහා ඔවුන්
පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙගවන්නට තිෙබන ඒ ෙගවීම්වලින්
නිදහස් කර තිෙබනවා. ෙම්ක කුඩා පරිමාණ ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට
ශක්තියක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පහසුකම් සියල්ල සමෘද්ධිලාභී
පවුල්වලටත් ලැෙබනවා. ඔවුන් "දිවි නැඟුම" කාඩ්පත හිමි කර
ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ නිෂ්පාදනය කරන දව්ය පමාණය ෙවනුෙවන්
යම් කිසි මුදල් පමාණයක් ෙගවන්නට තිෙබනවා නම්, එය
සම්පූර්ණෙයන්ම නිදහස් කර තිෙබනවා. ෙම් හරහා ඔවුන්ට තවත්
තල්ලුවක් රජය ලබා දී තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කරන්න.
කුඩා ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අතදීම් සිදු කර
තිෙබන අය වැයක් හැටියට ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න පුළුවන්.
අක්කර භාගයකට වඩා අඩු ෙවන් කර ෙගන යන කුඩා
ව්යාපාරිකයන්ට ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික බදු මුදල
රුපියල් 1000
දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව කුඩා ව්යාපාරිකයන්
රුපියල් 50,000කට වඩා අඩු පිරිවැටුමක් ගන්නවා නම් ඒ
පළාත්පාලන ආයතනවලට ෙගවන්නට තිෙබන මුදල් පමාණෙයන්
ඔවුන්ව නිදහස් කර තිෙබනවා. ෙම් හරහා අපි දකින්ෙන් අෙප්
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රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට ශක්තියක් ලබා දී තිෙබනන බවයි.
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ශක්තිමත් කරන්න අවශ්ය වාතාවරණය අෙප්
රට තුළ කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් හරහා අෙප් රෙට්
නිෂ්පාදනය ඉහළ යනවා. අපි ෙම් ෙමොන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කළත්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය
වශෙයන් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන් ෙද්වල්
ශක්තිමත් ෙලස නිෂ්පාදනය කෙළොත් පමණයි. ඒ ෙවනුෙවන්
රජය ආෙයෝජනය කෙළොත් විතරයි ඒක කළහැකි වන්ෙන්. දීර්ඝ
කාලීන වැඩසටහනක් එක්ක, දීර්ඝ කාලීන සැලසුමක් එක්ක
රජය ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ඉදිරියට ගමන්
කරනවාය කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.
ඒ විශ්වාසය අපි නිෙයෝජනය කරන ගම්බද පෙද්ශවල
ජනතාවටත් තිෙබනවා. නමුත් මම පුදුම ෙවනවා, විපක්ෂය
ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ සියලුම කථිකයන්
"ගෙම් ජීවත් ෙවන කුඩා ව්යාපාරිකයා ආරක්ෂා කරන්න රජය
කටයුතු කරලා නැහැ, මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ආරක්ෂා
කරන්න අවශ්ය කටයුතු පමණක් කරලා තිෙබනවා"ය කියලා
පකාශ කරපු එක ගැන. මම ඉතාම විශ්වාසෙයන් ෙම් කාරණය
කියනවා. අෙප් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයා
ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම කුඩා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් තව තවත්
අෙප් රට තුළ බිහි කරලා, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා,
ගම දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට
ෙගන යන එකයි.
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා මහජන නිෙයෝජිතයන් වන
අපට ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. අපි
නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ බල පෙද්ශය තුළ ජනතාව යම් කිසි
ෙසේවාවක්,
කාර්යයක්,
සංවර්ධන කටයුත්තක් අෙපන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් අෙපන් ඒ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන
කර්තව්ය ඉටු කරන්න පුළුවන් මහජන නිෙයෝජිතයන් බවට අප
පත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මීට ෙපර අදහස් දැක්වූ
මන්තීවරුන් කිව්වා, "ගම නැඟුම" ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව. "ගම
නැඟුම" ඒ වාෙග්ම "එක ගමකට එක වැඩක්" වැඩසටහන ෙම්
ෙවන ෙකොට ගම්බද -ගාමීය- පෙද්ශවල ජනතාවට ෙහොඳට කා වැදී
තිෙබනවා. එක අවුරුද්දක "එක ගමකට එක වැඩක්" තුළින් ගෙම්
අවශ්යතාව ඉටු වුණාම ඒ පජාව එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරනවා
ලබන අවුරුද්ෙද් මුදල් ලැබුණාම ගෙම් සංවර්ධනය කළ යුත්ෙත්
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ වැඩසටහන ගෙම් පජාව එකතු කරෙගන
කියාත්මක ෙවන හින්දා අෙනකුත් ව්යාපෘතිවලට වඩා ඉහළ
මට්ටමක සාර්ථකත්වයක් අපි දකිනවා. ගෙම් කණ්ඩායම්, ගෙම්
නායකයන් එකතු ෙවලා ගෙම් සංවර්ධනය කරන්ෙන් ඒ ජනතාවට
අවශ්ය විධියටයි. ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට තමයි ඔවුන්ෙග් ගම
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළදී "ගම නැඟුම"
වැඩසටහන හරහා ඉතාම වැදගත් ව්යාපෘති රාශියක් අපි
කියාත්මක කළා. විෙශේෂෙයන්ම පානීය ජල සැපයීම, විදුලි රැහැන්
දිගු කිරීම්, ෙපොදු පහසුකම් සඳහා අවශ්ය ෙගොඩනැඟිලි ලබා දීම,
ෙපර පාසල්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ළමා
මිතුරු පාසල් සංවර්ධනය කිරීම වාෙග් වැඩසටහන් රාශියක් අපි
කියාත්මක කළා. මාතෘ නිවාස සංවර්ධනය කරලා යහපත් දරු
පරපුරක් අනාගතෙය් බිහි කරන්න අවශ්ය යටිතල පහසුකම් අෙප්
ගාමීය පෙද්ශය තුළ ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම "ළමා මිතුරු" පාසල්
සංවර්ධනය කරද්දී අපි දැක්කා,-

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

Give me only one minute, please.
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අපි දැක්කා, "ළමා මිතුරු" පාසල් සංවර්ධනය කරන්න රජය
ලක්ෂ පහක මුදලක් ලබා ෙදද්දී ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන්
සම්බන්ධ ෙවලා ලක්ෂ හයක්, හතක්, අටක් ලැබුණා වාෙග් ඒ වැඩ
කටයුතු කරනවා. ෙමොකද අපි කරපු හැම වැඩ කටයුත්තකදීම යම්
කිසි වග කීමක් ඒ ගෙම් පජාව ෙවත ලබා දුන්නා.
මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා කරන්න සූදානම් ෙවලා සිටියත්
කාලය අවසාන වීම හින්දා ෙම් කාරණය කියලා මෙග් කථාව
අවසාන කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාටත් මහජන
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම්වලට ඇහුම්කන්
දීලා අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවන්න
අවශ්ය ශක්තිය සහ ඒ සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීම
ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ නිසා අෙප්
ගම් නිෙයෝජනය කරන ජනතාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් රට
ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමාෙග් ජයගහණය ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග්
නායකත්වය ඉදිරියටත් තව තවත් අනුමත කරනවාය කියන
පකාශයත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Anura Dissanyake.
Before he starts his speech, the Hon. Udith Lokubandara
will take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
மாண் மிகு
உதித்
ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

[අ.භා. 1.23]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, අලුත්
කැසිෙනෝ අමාත්යාංශයත් පිළිබඳ විවාදයට සහභාගී ෙවන්න ලැබීම
මා අගය ෙකොට සලකනවා.
පළමු ෙකොටම ෙම් විවාදෙය්දී ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මා ෙම්
කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි. ෙජ්ම්ස් පැකර් නමැති කුපකට සූදු
අන්තුවාට කැසිෙනෝ ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් බදු සහන ලබා දීම
සඳහා කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ගැසට් පත
ෙදකක් පසු ගිය දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්
කර තිබුණා. පසුව ඒ ගැසට් නිෙව්දන ෙදක ඉල්ලා අස් කර ගනු
ලැබුවා. ඒවා යළි ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා ෙම් ගරු සභාවට කිව
යුතුයි. ෙමොකද, ආණ්ඩුව ෙම්කට ෙගනාපු තර්කය තමයි, මීට
කලිනුත් කැසිෙනෝ ව්යාපාර තිබුණා, ඒ කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලට
විරුද්ධව හඬ නඟන්ෙන් නැහැ, ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට විතරක්
විරුද්ධව හඬ නඟන්ෙන් ඇයි කියන එක. අප තිෙබන කැසිෙනෝ
ව්යාපාරවලටත් විරුද්ධයි. ෙම් ඇති කරන්න හදන කැසිෙනෝ
ව්යාපාරෙය් විෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි ආණ්ඩුව තමන්ෙග්
කෙමෝපායික සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් ෙලස කැසිෙනෝ ව්යාපෘතිය
ෙතෝරා ෙගන තිබීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින්
තිබුණු ඒවා එක් එක් ව්යාපාරිකයන්ෙග් ව්යාපාරික වුවමනා
ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර ලාභ අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙගොඩ නඟපු
ෙද්වල්. නමුත් ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට තමයි, ආණ්ඩුව
තමන්ෙග් ආර්ථික සංවර්ධනෙය් උපාය මාර්ගයක් ෙලස කැසිෙනෝ
ව්යාපෘතියක් කැඳවා ෙගන එන්ෙන්.

500

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ගම්වල බූරුවා ගහන අය ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම බූරුවා ගස්සන
අයත් ඉන්නවා. එතෙකොට බූරුවා ගස්සන ෙකනාට ෙතෝන් හම්බ
ෙවනවා. එයා තමයි යටිතල පහසුකම් ටික ෙදන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්
විෙජ්වර්ධන මාවෙත් ඉඩම ෙදනවා වාෙග්, බදු සහන ලබා ෙදනවා
වාෙග් යටිතල පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්ෙන් බුරුවා ගස්සවන
එක්ෙකනා. එයාට ෙතෝන් හම්බ ෙවනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් කරන්න යන්ෙන් ආණ්ඩුව විසින් ඉඩම් ලබා ෙදමින්, ඒ
වාෙග්ම බදු සහන ලබා ෙදමින් කැසිෙනෝ ව්යාපාරයකට යටිතල
පහසුකම් සකස් කර දීමයි. ඒ කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝන් ගන්නවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාර තමන්ෙග්
ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් ෙකොටසක් බවට පත් කර ගැනීමට තමයි
අප අෙප් විෙරෝධතාව පකාශයට පත් කෙළේ.
පසු ගිය දා ෙජ්ම්ස් පැකර් "Crown Sri Lanka" යටෙත්
ආෙයෝජන පවර්ධන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා. එහි පැහැදිලි
ෙලසම සඳහන් කර තිබුණා, සූදු ව්යාපාරයක් සඳහා මැකාවුවලට
වඩා ලංකාෙව් වැඩි ඉඩ පස්තාවක් තිෙබනවාය කියලා. ඒ සඳහා
ඔහු ආෙයෝජනය කරන්න සූදානම් බවට ඔහුෙග් ආෙයෝජන
පවර්ධන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඊට අදාළ ගැසට්
නිෙව්දන පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් කරෙගන තිබියදී,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙනොකරන ලද, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත්
කරන ලද කාරණයකට තමන්ෙග් ආෙයෝජන පවර්ධන සැලසුම්
සකස් කරන්න ෙජම්ස් පැකර්ට කවර බලයක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒ
නිසා අද ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වඩා උඩින්
සිටින්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉල්ලා අස් කර ගන්නා අණපනත්,
ඒ ආකාරෙයන් කියාත්මක කරන්න ෙජ්ම්ස් පැකර්ට තිෙබන බලය
කුමක්ද? ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාට කියන්ෙන්,
ෙම් ව්යාපෘතිය එළිෙය් ෙගන යන්ෙන් නැතිව, කරුණාකර
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න කියලායි. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගැන අපි විධිමත් විවාදයක් පවත්වමු. ඒ
විවාදෙයන් පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති තීරණයක් ගන්න. ඒක
ෙවනම ෙදයක්. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව. නමුත්
පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙනොමඟ යවමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ඉටු කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග්
වුවමනාවයි. ඒ වුවමනාව ඉටු කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීම තමයි
ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන්. මා ඒ ගැන වැඩිපුර
සාකච්ඡා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් අපි ඒ
ගැන වැඩිපුර කථා කරමු.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා දීර්ඝ කථාවක් කළා. රෙට්
ආර්ථිකය, ආර්ථිකෙය් දිසානතිය, ආර්ථිකෙය් අරමුණු, ආර්ථිකෙය්
ඉලක්ක සපුරා ෙගන තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව එතුමා කිව්වා. අප
අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී සමස්ත ආර්ථිකය පිළිබඳ
අෙප් දැක්ම, ඒක ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේටද, ඒක
යහපත්ද, අයහපත්ද, අයහපත් නම් ඒක ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ
ෙකොෙහොමද කියන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම තවත් අවශ්ය
නම් අපට මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී රෙට්
ආර්ථික චලනයන්, දිසානතිය පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරු සාකච්ඡාවක්
කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත්
එවැනි පුළුල් ආර්ථික දිසානතියකට අෙප් සාකච්ඡාව ෙයොමු
කරනවාට වඩා, ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඉතාම වැදගත්ම ආයතනයක්
වන ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය ගැන කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන වැදගත්ම ආයතනය තමයි ශී ලංකා
සමෘද්ධි අධිකාරිය. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා පසු ගිය දා
සම්මත කර ගත් පනතක් අනුව ෙමය දිවි නැඟුම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කරනවාය කියලා කිව්වා. නමුත් මා
දන්ෙන් නැහැ එය ස්ථාපිත කළාද, නැද්ද කියලා. ඒ පනත්

පාර්ලිෙම්න්තුව

501
[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ෙකටුම්පත සම්මත කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දායි. දැන්
අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. නමුත්
තවමත් දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කරලා නැහැ. එය
එතුමා පැහැදිලි කරයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කිව්වා, ජනවාරි 01වැනි දා
වන විට එය කරන බව.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
පැය ෙදකක් තිස්ෙසේ අහෙගන හිටියත් ඔක්ෙකොම මතක
හිටින්ෙනත් නැහැ. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අවශ්ය ෙද්වල් ටික
කිව්වා නම් අවශ්ය ෙද්වල් ටික ෙහොඳින් ෙත්රුම් යනවා.
සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන අය 1,583,961ක් ඉන්නවා. ඒ අයට
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් තිෙබනවා. සමෘද්ධි බැංකු සංගම්
1072ක තමයි ඒ ගිණුම් තිෙබන්ෙන්. ඊට අනුබද්ධිත සමෘද්ධි මහා
සංගම් 316ක් තිෙබනවා. දිවි නැගුම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කර ගන්නා ෙවලාෙව්දී දිගින් දිගටම අපි කිව්වා, සමෘද්ධි බැංකු
සංගම් මහ බැංකුෙව් ලියා පදිංචියට යටත් කරන්නය කියා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී, මහ බැංකුෙව් තිෙබන නිර්ණායකයන්ට අනුව,
ෙකොන්ෙද්සි අනුව කටයුතු කෙළොත් සමෘද්ධිලාභීන්ට හිතකර
පතිඵල ලබා ගන්න බැහැ කියන අදහස තමයි ගරු ඇමතිතුමාෙග්
පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, මීට ෙපර
ෙකෝප් වාර්තාෙව් තිෙබනවා මහ බැංකුවට ෙමය ඇතුළත් කිරීම
ගැන. ඒ ෙකෝප් වාර්තාව මා සතුව තිෙබනවා. එහි තිෙබනවා,
"කාරක සභාව ෙපන්වා දීෙමන් ඉක්බිතිව, කුඩා මූල්ය ආයතනවල
කටයුතු නීතිගත කිරීම සඳහා මහ බැංකුෙවන් වලංගු බලපතයක්
ලබා ගැනීමට අධිකාරිය එකඟ විය" කියා. එතෙකොට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු පක්ෂවල මන්තීවරුන් නිෙයෝජනය කරන
ෙකෝප් එෙකනුත් තීරණය කරනු ලැබුවා, ෙමය මහ බැංකුවට
යටත් ආයතනයක් බවට පත් කරන්න කියා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන්
සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් පමණක් ෙනොෙවයි.
විෙශේෂෙයන්ම "දිරිය මාතා", "ළමා" ආදී තවත් ගිණුම් ෙමහි
ආරම්භ කර තිෙබනවා.
දැන් තිෙබන පශ්නය තමයි, මහ බැංකුෙව් මූල්ය ෙරගුලාසි සහ
බලපතයක් ලබා ෙනොගැනීම ෙහේතුෙකොටෙගන එහි තිෙබන මුදල්
කැමැති කැමැති ආකාරෙයන් පාවිච්චි වන තත්ත්වයක් නිර්මාණය
වී තිබීම. උදාහරණයක් වශෙයන් මා ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව විගණන විමසුම්
කිහිපයක්. "2012 වර්ෂය සඳහා ආෙයෝජන පතිලාභ රුපියල්
මිලියන 1,854,150කින් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් සඳහා ලබා දී
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 946ක් ෙහවත් සියයට 51ක් පමණි. ෙම්
අයුරින් පසුගිය වර්ෂ පහකදී ලද ආෙයෝජන පතිලාභවලින්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් සඳහා ලබා දී තිබූ පතිශතය සියයට 51 සිට
සියයට 68 දක්වා වූ පරාසයක පැවතුණි. ෙම් අනුව ආෙයෝජනය
සඳහා ෙයොදා ගන්නා අරමුදල්වලින් ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් සඳහා අඩු පතිලාභයක් ලබා දී ඇති බවට
නිරීක්ෂණය විය."
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වල තිෙබන මුදල් තමුන්නාන්ෙසේලා
විවිධ ව්යාපෘති හරහා එක්ෙකෝ මහජන බැංකුෙව් ෙවන්න පුළුවන්,
එෙහම නැත්නම් ලංකා බැංකුෙව් ෙවන්න පුළුවන් ඒ විධියට
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ආෙයෝජනය කරනවා. හැබැයි එෙහම අෙයෝජනය කළාට ඒ
ආෙයෝජන හරහා ලැෙබන පතිලාභ ඉතාමත් ෙසොච්චම් පමාණයක්
තමයි අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම් හරහා ලබා ෙදමින්
තිෙබන්ෙන්. විගණන වාර්තාෙව් ෙපන්වා ෙදනවා මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය වර්ෂ පහක ආෙයෝජනය සඳහා ලද
පතිලාභ ෙකොපමණ පමාණයක් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුමට
ලබා දී තිෙබනවාද නැද්ද කියා. විෙශේෂෙයන්ම, 2012 දී, ඒ වාෙග්ම
2011, 2010, 2009, 2008 යන වසරවල විතරක් බැලුෙවොත්
මිලියන 1,387ක් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම්වලට ලැබිය යුතු
පතිලාභ ලබා දීලා නැහැ. ඒවා ෙම් රෙට් ලක්ෂ 16කට ආසන්න
සාමාන්ය ජනතාවෙග් සමෘද්ධි බැංකුවල තැන්පත් කරන ලද මුදල්;
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජනය කිරීම හරහා එම බැංකුවට ලබා
දිය යුතු මුදල්. ඒවා ෙම් රෙට් අහිංසක පුරවැසියන්ෙග් සල්ලි.
හැබැයි ඒ සල්ලි තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා දීලා නැහැ. පහුගිය අවුරුදු
5ට ෙම් සමෘද්ධි බැංකුවලින් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් සඳහා ලැබිය
යුතු පතිලාභ මිලියන 1,387ක් ලබා දීලා නැහැ. ඒක සාධාරණ
නැහැ. ඒ මුදල්වලට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවමින් පවතින්ෙන්? ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විගණන
විමසුෙම්ම කියා තිෙබනවා, ආෙයෝජන ආදායම්වලින් බැංකු, මූල්ය
අංශෙය් සියලු වියදම් අඩු කළ පසු බැංකු සංගම් පවර්ධන හා
පචාරණ අරමුදලක් සඳහා හැම බැංකුවකින්ම රුපියල් 10,000
බැගින් අරෙගන තිෙබන බව. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ඔවුන්ට
ලැෙබන කුඩා සමෘද්ධි දීමනාව අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීමක් බවට පත්
කරලා ඒ ඉතිරි කිරීෙමන් එකතු කර ගන්නා මුදල් නැවත
ගන්නවා, පවර්ධන හා පචාරණ අරමුදලක් සඳහා එක් එක් බැංකු
සංගමෙයන් රුපියල් 10,000 බැගින්. ගණන් ඉලක්කම් ටික මා
පසුව කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගන්නා ලද මුදල් පමාණය
වියදම් කෙළේ ෙමොනවාටද කියලා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ.
කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් සල්ලි වියදම් කරන්ෙන්
ෙමොනවාටද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විගණන වාර්තාෙව් ෙපන්වා
ෙදනවා, "ෙමෙසේ සමෘද්ධි පතිලාභීන්ෙග් අරමුදල් උපෙයෝගී
කරෙගන උපයා ගත් ආෙයෝජන ආදායම්වලින් ෙගොඩ නඟා ෙගන
තිබුණු අරමුදලින් 2012 වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 17.5ක් වැය
කර තිබූ අතර, ෙමයින් රුපියල් මිලියන 10කට -ෙකෝටියකටආසන්න අධික මුදලක් අරමුදෙල් අරමුණුවලට පටහැනිව
දිවිනැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳ වැඩසටහන්, මාධ්ය සාකච්ඡා,
ජනාධිපති පදවි පාප්ත උත්සව සඳහා වැය කර තිෙබනවා" කියා.
ෙම් සාමාන්ය ජනතාවෙග් සල්ලි ෙකෝටියකට අධික පමාණයක්
වැය කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාටද? ජනාධිපති පදවි පාප්ත
උත්සවවලට, දිවිනැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව පචලිත කිරීමට හා
මාධ්ය සාකච්ඡාවලටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැය ෙලජරය මා ළඟ
තිෙබනවා. එක් එක් කාරණයට ෙම්වා වියදම් කර තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා ෙමහි සඳහන් වනවා. මා එකක් ෙදකක්
කියන්නම්? එකක් තමයි, දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුෙවන් ජනතාවට පුළුල්
පචාරයක් ලබා දීමට ශබ්ද විකාශන යන්ත ෙගන්වීමට. දිවිනැගුම
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පචාරය
කරන්න ශබ්ද විකාශන යන්ත ෙගෙනන්න සල්ලි ෙවන් කරනවා.
ඊට පස්ෙසේ දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් බැනර් 31ක්
නිර්මාණය කිරීමට සල්ලි වියදම් කරනවා. ඊළඟට දිවි නැගුම
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීම ෙවනුෙවන්
පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කිරීමට සල්ලි වියදම් කරනවා. ඒ,
"ෙල්ක්හවුස්" එෙක් එකට. ඒ වාෙග්ම සියලු පත්තරවලට ෙම්
විධියට සල්ලි වියදම් කර තිෙබනවා. ඊළඟට ඔක්ෙකෝම
තිෙබන්ෙන් පත්තරවල දැන්වීම්වලට සල්ලි වැය කරන ලද ඒවායි.
ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් උපෙද්ශන ෙසේවා
සංවිධානයට, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපන මෙනෝ
විද්යා අධ්යයන අංශයට ෙම්ෙකන් සල්ලි ෙදනවා. ෙම් සල්ලි ෙම්
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විධියට නාස්ති කරන්ෙන් ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ; මට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙම් විෂය පථයට අදාළ නැහැ. දිළිඳුකම
තුරන් කිරීමට රට ෙගන යන කියාන්විතයට සම්පත් දායකයින්
ෙලස එක්වීම ෙවනුෙවන් සල්ලි ෙවන් කරනවා. දැන් ෙම් ෙලජරය
අනුව බැලුෙවොත් ෙමතැන රුපියල් එක්ෙකෝටි පණස්පන්ලක්ෂ
තිස්ෙදදහස් හයසිය අනූහතක් වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම්
එක්ෙකෝටි පණස්පන්ලක්ෂ තිස්ෙදදහස් හයසිය අනූහතම වැය කර
තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධි අරමුදලට පටහැනි ෙලසයි; එහි තිෙබන
ෙරගුලාසි සහ ෙකොන්ෙද්සිවලට පටහැනි ෙලසයි. ෙම් සාමාන්ය
ජනතාවෙග් සල්ලිෙන්. සමෘද්ධිලාභීන් කියලා කියන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන පරිදිම දිළිඳු ජනතාවක්. ඔවුන්ට ලැෙබන
මුදල්වලින් එකතු කර ගන්නා අරමුදලින් පුවත් පත් දැන්වීම්වලට,
බැනර් දමන්න, පදවි පාප්තවලට එක්ෙකෝටි පණස්පන්ලක්ෂයක්
වියදම් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
ෙලජරෙය් හැම වියදමක්ම ෙවන ෙවනම සඳහන් ෙවනවා. ඒ
එකින් එක ගැන වැඩිපුර විස්තර කරන්න මට කාල ෙව්ලාව නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක්ද? 2013.01.08වැනි
දා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර
ගත්ෙත්. ඊට ෙපර විවිධ අවස්ථාවල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා
විවිධ ෙහේතු නිසා කල් දමමින් තිබී ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා
සම්මත කර ගත්තා. දැන් ෙමය ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා
සම්මත කර ගන්න ෙකොට සමෘද්ධි අධිකාරිෙයන් යවන ලිපිය
ෙමොකක්ද? අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් ආර්.පී.බී. තිලකසිරි, අධ්යක්ෂ
ජනරාල්. ලිපිෙය් සඳහන් වනවා, "දිවි නැගුම පනත පිළිබඳ විවාදය
- 2013.01.08. දිවි නැගුම පනත සම්මත කිරීම පිළිබඳව ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 2013.01.08 දින විවාදයක් පැවැත්වීමට
නියමිතව ඇත. උක්ත පනතට සහාය පළ කිරීම සඳහා සාමකාමී
උද්ෙඝෝෂණයක් 2013.01.08 දින ප.ව. 12.30ට පාර්ලිෙම්න්තු වට
රවුෙම්දී පැවැත්වීමට වෘත්තීය සමිති විසින් සංවිධානය කර ඇති
අතර, ඒ සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙලස ඔවුන්
ඉල්ලීමක් කර ඇත. " යනුෙවන්.
ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට -[බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඒක
තමයි. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලිපියක්
යවනවා, උද්ෙඝෝෂණයක් ලැහැස්ති කර තිෙබනවා, කරුණාකර, ඒ
උද්ෙඝෝෂණයට නිලධාරින් එවන්න කියලා. දැන් දුම්රිය පිළිබඳ
උද්ෙඝෝෂණයක් තිෙබන ෙකොට දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරී ෙමෙහම
ලිපියක් යවන්ෙන් නැහැෙන්. යවනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මීට කලින් හැම වෘත්තිය අරගළයකදීම අදාළ
ආයතන පධානීන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙවලා තිබුෙණ් ඒ වෘත්තිය
අරගළය සාර්ථක වීම මැඩ පැවැත්වීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් නිවාඩු
cancel කරනවා; අනිවාර්ය වැඩසටහන් සකස් කරනවා; විවිධ
ලියුම් ගහනවා. අෙනක් උද්ෙඝෝෂණවලදී එෙහමයි කටයුතු
කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් උද්ෙඝෝෂණයට විතරක් අධ්යක්ෂ
ජනරාල්වරයා ලියුමක් යවනවා කරුණාකර, නිලධාරින් සම්බන්ධ
කරන්නය කියලා. නිලධාරින් සම්බන්ධ කරන්න විතරක්
ෙනොෙවයි. ඊළඟට ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්? මා
එකින් එක කියන්නම්.
දිස්තික් ෙල්කම්, දිස්තික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ, සමෘද්ධි සහකාර
ෙකොමසාරිස්, නිෙයෝජ්ය සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ
නිලධාරි, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය යනුෙවන් සියලුම
දිස්තික්කවලට ෙමවැනි ලිපි යවා තිෙබනවා.
ඊළඟට, සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වල කලාප සහකාරවරුන් සඳහා
වැඩමුළුවක් ලැහැස්ති කර තිෙබනවා. කවදාද? "සමෘද්ධි බැංකු
සංගම්වල කලාප සහකාරවරුන් සඳහා පජා මූල්ය සංවිධාන
වැඩසටහන හා දිවිනැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ කාර්ය භාරය
මූල්ය පකාශ සකස් කිරීම, දිවිනැගුම ඉසුර ණය ගිණුම් කියාවලිය
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පිළිබඳව (සිංහල මාධ්ය) දැනුවත් කිරීෙම් එක් දින වැඩමුළුවක්
2013.01.08 දින ෙප.ව.9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා ජනකලා
ෙක්න්දෙය්දී පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇත." කියා ලිපි යවා
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා
සම්මත කර ගත් දවෙසේ බත්තරමුල්ෙල් ජනකලා ෙක්න්දෙය් වැඩ
මුළුවක් තිෙබනවා කියනවා. ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? ෙදොෙර්
සද්ෙද්යි, ෙබෙර් සද්ෙද්යි ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙන්. දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් නිලධාරි
ඔක්ෙකෝටම කියනවා, ජනකලා ෙක්න්දෙය් වැඩ මුළුවක්
තිෙබනවා, කරුණාකරලා එන්න කියලා. ඒත් ජනවාරි මාසෙය්
08වැනි දායි. ඒ වැඩ මුළුව ෙමොකක්ද? "සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වල
කලාප සහකාරවරුන් සඳහා පවත්වනු ලබන වැඩමුළුව."
ඊළඟ එක ෙමොකක්ද? සමෘද්ධි වැඩසටහන පිළිබඳව දිස්තික්
ෙල්කම් කාර්යාල හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල නිලධාරින්
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩමුළුව. ඒකත් තිෙබන්ෙන් කවදාද?
"2013.01.08 වන දින ෙප.ව. 8.00ට නාවල පාර රාජගිරිෙය් පිහිටි
විවෘත විශ්ව විද්යාලීය ශාලා අංක 11හි පිහිටි නව සම්මන්තණ
ශාලාෙව්දී පැවැත්වීමට නියමිතය." කියා ලිපි යවා තිෙබනවා.
ඊළඟට, ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා තවත් වැඩ මුළුවක්
තිෙබනවා, සමෘද්ධි වැඩසටහන පිළිබඳව දිස්තික් ෙල්කම්
කාර්යාලවල සහ පාෙද්ශීය කාර්යාලවල නිලධාරින් දැනුවත්
කිරීමට. "සමෘද්ධි වැඩසටහන පිළිබඳව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල
හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම" යන
සිරස් තලෙයන් යුතුව අධ්යක්ෂ ජනරාල්ට ලිපියක් එවා තිෙබනවා.
ඒ සඳහා වැය ෙවතැයි අෙප්ක්ෂිත වියදම එහි සඳහන් වනවා.
සම්මන්තශණශාලාව සඳහා ශාලා ගාස්තු රුපියල් 75,000යි. දිවා
ආහාර සැපයීම් ශාලා ගාස්තු රුපියල් 16,000යි. උදෑසන ආහාර
සඳහා රුපියල් 67,500යි. දිවා ආහාර සඳහා රුපියල් 90,000යි.
කළමනාකරුවන්ෙග් දීමනා රුපියල් 45,000යි. සංවර්ධන
නිලධාරින්ෙග් දීමනා රුපියල් 75,000යි. ෙවනත් වියදම් රුපියල්
10,000යි. භාෂා පරිවර්තන දීමනා රුපියල් 5,000යි. මුළු වියදම
රුපියල් 383,500යි. ෙම් නාවල වැඩ මුළුෙව් වියදම.
ඊළඟට, "සමෘද්ධි මහ සංගම්වල ගිණුම් ලිපිකරුවන් සඳහා
පවත්වනු ලබන වැඩමුළුව" ශී ලංකා පදනම් ආයතනෙය් දී පවත්වා
තිෙබනවා. කවදාද? "2013.01.08. දින ෙප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00
දක්වා ශී ලංකා පදනම් ආයතනය, අංක 100, ශී ලංකා පදනම
මාවත, නිදහස් චතුරසය, ෙකොළඹ 07හි පැවැත්වීමට සංවිධානය
කර ඇත." යනුෙවන් ඒ යවන ලද ලිපිවල සඳහන් වනවා. ජනවාරි
මාසෙය් 8වැනි දා ජනකලා ෙක්න්දෙය්ත් වැඩ මුළුවක් තිෙබනවා;
විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය්ත් වැඩ මුළුවක් තිෙබනවා; පදනම්
ආයතනෙය්ත් වැඩ මුළුවක් තිෙබනවා. ශී ලංකා සමෘද්ධි
අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලිපියක් නිකුත් කරනවා,
කරුණාකරලා වැඩ වලට බාධා ෙනොකර ෙම් අය
උද්ෙඝෝෂණවලට එවන්න කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? අපි
දැක්කා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න දවෙසේ ෙම් අය
ඇවිල්ලා පාෙර් ඉන්නවා. ෙම් අය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම් අයට කන්න දීලා; ෙබොන්න දීලා; දීමනා දීලා
තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාෙන් ෙම් ලිඛිත සටහන්වල තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතුමාට ෙමොනවා හරි කියන්න කියලායි තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දවසකට එක පාරක්
ලැෙබනවාද? රුපියල් 10ද?

නැඟිට්ෙටොත්

ඔබතුමාට

කීයක්

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මදියි ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් කථාවට තුන් පාරක් නැඟිට්ෙටොත් ඔබතුමාට රුපියල්
30ක් හම්බ වනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

තමුන්නාන්ෙසේට බාධා කරනවාට රුපියල් 5,000ක් හම්බ
වනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රුපියල් 5,000ක් හම්බ වනවා. ඒ කියන්ෙන් පනස් පාරක්
නැඟිටින්න ඕනෑ. ඔබතුමා ෙහොඳ ගණනක් හම්බ කර ගන්නවා
ෙන්. වැටුප පමණක් ෙනොෙවයි. අෙනක් අයට ඒ දීමනා නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන මුදල්
ද? මම අහන්ෙන් ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා බස් දීලා, සල්ලි දීලා,
කෑමවලට සල්ලි වියදම් කරලා උද්ෙඝෝෂණ කළාට පශ්නයක්
නැහැ. හැබැයි සමෘද්ධි බැංකුවල තිෙබන, ඒ ජනතාවට ලබා දිය
යුතු පතිලාභවලින් ෙම් කර තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන
පශ්නය. ඒ ජනතාවෙග් දුවා දරුවන්ට ශිෂ්යත්වයක් ලබා ෙදන්න,
මළ ෙගදරක් වුෙණොත් දීමනාවක් ෙදන්න, දාන ෙගයක් වුෙණොත්
යම් දීමනාවක් ෙදන්න තිෙබන පතිලාභවලින් තමුන්නාන්ෙසේලා
උද්ෙඝෝෂණ පවත්වනවා. ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවටයි ෙමවැනි
සංස්කෘතියක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම්
අමාත්යාංශය විතරක් ෙනොෙවයි. මම 11වැනි දා කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
අමාත්යාංශය ගැන. ඒ අමාත්යාංශෙය්ත් එෙහමයි. ලංකාෙව්
ෙමොකක් හරි උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත් ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා
සහභාගි කරවන්න ඒ අධිකාරිවලින් බස් රථ දීලා, කෑම දීලා,
පවාහන කුලී දීලා, පඩි නඩි දීලා ඒ අය ෙගන්වනවා. ෙමොකක්ද ෙම්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා වියදම් කරලා ෙම්වා
කරනවා නම් කමක් නැහැ. මම දැක්කා, එක අමාත්යවරෙයක්
සල්ලි ෙබදනවා. ඒක කමක් නැහැ, එතුමාෙග් සල්ලි ෙන්. හැබැයි
ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් සල්ලි. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි අපි දිගටම
කියන්ෙන්, සමෘද්ධි බැංකු මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත්
කරන්න කියලා. සමෘද්ධි බැංකු මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත්
කෙළොත්, ෙම් මුදල් ෙම් විධියට පාවිච්චි කරන්න බැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා සමෘද්ධි බැංකු මහ බැංකුෙව් ලියා පදිංචි
කරන්ෙන් නැතිව, මහ බැංකුෙවන් අවසර ලත් බලපතයක් අනුව
ෙමෙහය වන්ෙන් නැතිව ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙමන්න
ෙම් ෙවනුෙවනුයි.
ඒ විතරක්ද? මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් උපාධිධාරි
අභ්යාසලාභී 140 ෙදෙනක් සමෘද්ධි අධිකාරියට බඳවා ගත්තා. ඒක
ෙහොඳයි. උපාධිධාරින්ට රැකියා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය
කරනවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් අධ්යාපනයට සරිලන, ඒෙගොල්ලන්ෙග්
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සුදුසුකම්වලට සරිලන, ඒෙගොල්ෙලෝ හදාරා තිෙබන විෂය ධාරාවට
සරිලන රැකියාවක් ලබා ෙදනවා නම් තවත් ෙගොඩක් ෙහොඳයි.
"නිකම් ඉන්න එෙක් අහලා ගියත් ඇති" කියනවා වාෙග්, ඔය
වාෙග් එකක්වත් හම්බ වුණු එක ෙහොඳයි. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මා ළඟ තිෙබන ලිපිෙය් ෙම් විධියට
තිෙබනවා,
"උපාධිධාරි අභ්යාසලාභීන් 147 ෙදෙනකු සමෘද්ධි
කළමනාකරුවන් ෙලස බඳවා ෙගන ඇත. ෙමම නිලධාරින්
සම්බන්ධෙයන් අදාළ වැටුප් ෙගවීමට අවශ්ය අක් මුදල්
භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලුම් කළද, ෙම් වන ෙතක් ලබා දී
ෙනොමැත."
උපාධිධාරින් 147 ෙදනකු බඳවා ෙගන තිෙබනවා, ඒ ඒ සඳහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි දීලා නැහැ. ඒ ලිපිෙය් තවදුරටත් ෙමෙහම
කියනවා.
"එබැවින් බැංකු මූල්ය අංශෙයන් උපයා ගත් අදායමින් ලබා
ෙගන ෙගවීමට අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව
අවශ්ය මුදල වන රු.8,428,832ක් මුදල් අංශෙය් නිල ගිණුමට ලබා
ෙදන ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි."
ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් පළමුවැනි මාසයට
විතරක් ගත්ත මුදල. ෙම් විධියට මාස හතක් මුදල් අරෙගන
තිෙබනවා. මා ළඟ තිෙබන්ෙන්, ඩී.ඒ.එස්. පියසීලි, අධ්යක්ෂ
(මුදල්) විසින්, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (බැංකු මූල්ය කටයුතු) ෙවත
2013.08.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය. ෙම් ලිපිෙයන් පැහැදිලි
ෙලස කියනවා, ''අපි උපාධිධාරින් 147 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන
හිටියාට මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ සඳහා අක් මුදල් ලබා දීලා
නැහැ, ඒ මුදල් ලබා ෙනොදීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන සමෘද්ධි
බැංකුවලින් සල්ලි ෙගවන්න'' කියලා.
දැන් කල්පනා කරලා බලන්න, ෙම් විධියට රුපියල් අසූහතර
ලක්ෂය ගණෙන් මාස හයක් සල්ලි ගන්නවා. ෙම් මිනිසුන්ෙග්
තැන්පත්වල සල්ලිෙන්. ෙම් වුවමනාව නිසා ෙන්ද ෙම් සමෘද්ධි
බැංකු මහ බැංකුෙව් බලපතලාභී ආයතනයක් බවට පත් කරන්ෙන්
නැත්ෙත්. ෙම් නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ විධියට හිතූ, හිතූ
පරිදි ෙම් මුදල් පරිහරණය කරන තත්ත්වයක් අද මතු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙම්
රෙට් අහිංසක පවුල්වල ජනතාව තැන්පත් කළ සල්ලි ෙම්වා. ඒවා
තවත් අයට පඩි ෙගවන්න ගන්න එපා. ඒ පඩි ෙගවීම සඳහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ඉල්ලා ගන්න. භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි
තිෙබනවා ෙන්. හැබැයි මා දන්නා විධියට මහා භාණ්ඩාගාරයත්
දුවන්ෙන් ලංකා බැංකුෙවන් ගත් විශාල ණය අයිරාවකින්. ඒ
කරුණු මම මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය අවස්ථාෙව්
කියන්නයි ඉන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි බැංකුවල ලාභය ෙබදීෙම්දී
සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් සුබ සාධනය සඳහා ෙවන් වන අරමුදලින්,
සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධනයට සල්ලි ගන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් සංගම් එක්ක කළ
සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලි ෙලස ඒක කියනවා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ඒ
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවකට එනවා. මා ළඟ තිෙබනවා ඒ
විගණන විමසුමත්. හැම සමෘද්ධි බැංකුවකින්ම සමෘද්ධිලාභීන්ෙග්
සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු මුදල්වලින් රුපියල් 30,000
බැගින් නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන කටයුතු සඳහා ෙගන්වා
ගන්නවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන
කටයුතුවලට මාසයකට රුපියල් 100ක් හරි 200ක් ඒ
නිලධාරින්ෙගන් කපා ගන්නෙකෝ. ඒ ෙවනුවට දැන් ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? සමෘද්ධි බැංකු 1072ක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එක බැංකුවකින් රුපියල් 30,000 ගණෙන්
ගත්ෙතොත් එතැනම හැෙදනවා, රුපියල් 3,21,60,000කට වැඩි
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මුදලක්. ඒ වාෙග්ම මහ සංගම් 316ක් තිෙබනවා. එතැනින් එකතු
ෙවනවා රුපියල් 94,80,000 කට වැඩි මුදලක්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් මුදල් ඔක්ෙකොම එකතු කෙළොත් රුපියල් මිලියන
41ට වැඩියි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 416ක්. සමෘද්ධිලාභීන්ෙග්
තැන්පත්වල සල්ලි රුපියල් ලක්ෂ 416ක්. ඒ සල්ලි ගන්නවා
නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන කටයුතුවලට. ඒක සාධාරණද?
නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන කටයුතුවලට නිලධාරින්ෙගන් මුදල්
එකතු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ මුදල් නිලධාරින්ෙගන් එකතු කර
ගන්ෙන් නැතිව සමෘද්ධිලාභීන්ෙගන් ගන්ෙන් ඇයි?
මා ළඟ තිෙබනවා, දිස්තික් ෙල්කම්/දිස්තික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ,
සහකාර සමෘද්ධි ෙකොමසාරිස්/නිෙයෝජ්ය සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ, දිස්තික්
ෙල්කම් කාර්යාලය, මාතර ෙවත යැපූ ලිපිය. ඒ ලිපිය යවලා
තිෙබන්ෙන් ෙක්.ෙක්.එල්. චන්දතිලක, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, බැංකු
මූල්ය කටයුතු හා මහා සංගම් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවනුවට. ඒ
ලිපිෙය් ඉතා පැහැදිලි ෙලස ෙම් විධියට කියනවා.
"සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් සුභ සාධන අරමුදෙලහි පතිපාදන
සීමිත වීම නිසා"
සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග්.
"ඉල්ලුම් කරනු ලබන පරිදි පතිලාභ ලබා දීෙම් පමාදයක්
පවතී. දිගින් දිගටම පැවති ෙමම තත්ත්වය සාකච්ඡා කිරීෙමන්
අනතුරුව වෘත්තීය සංගම්හි ද එකඟතාව මත නිලධාරින් සඳහා
වඩාත් ඉක්මන් පතිලාභ ලබා දීම සඳහා පහත සඳහන් කමෙව්දය
අනුගමනය කිරීම සඳහා එකඟ වී ඇත."
ෙමොකක්ද කමෙව්දය?
"ඒ අනුව බැංකු සංගම්හි ලාභය ද සැලකිල්ලට ෙගන සෑම
බැංකු සංගමයකින් හා මහා සංගමයකින්ම සමාන පතිශතයක්
ෙලස රු.30,000/-ක් පධාන කාර්යාලය ෙවත ෙගන්වා ගැනීමට
අෙප්ක්ෂිතය."
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන කටයුතු
ෙවනුෙවන් හැම බැංකුවකම ලාභෙයන් රුපියල් 30,000ක් පධාන
කාර්යාලයට ෙගන්වා ගන්නවා. ඒක සාධාරණද? සාමාන්ය
ජනතාව සල්ලි තැන්පත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්. මට තව විනාඩියක් විතර
ෙදන්න.
මම කියමින් ඉන්ෙන් ෙම් සමෘද්ධි ගිණුම් ගැනයි. එක
පැත්තකින් සමෘද්ධිලාභිෙන්ග් පතිලාභ ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙනක්
පැත්ෙතන් කටවුට්, බැනර්වලට ඔවුන්ෙග් මුදල් වියදම් කරනවා.
තවත් පැත්තකින් ඒ මුදල් උද්ෙඝෝෂණවලට වියදම් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධන කටයුතුවලට ඒ සල්ලි ගන්නවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අයථා උසස්වීම් ගණනාවක් දී තිෙබනවා.
විගණන විමසුෙම් ඒ කරුණු තිෙබනවා.
''අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතිය රහිතව වැඩ බැලීෙම්
පදනම මත පත් කර තිබූ නිලධාරින් 19 ෙදනකුට බැංකු මූල්ය
අංශෙය් අරමුදල් උපෙයෝගී කර ෙගන වැඩ බැලීෙම් වැටුප් ෙගවීම
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සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ද රහිතව 2011 අෙගෝස්තු සිට
2011 ෙදසැම්බර් දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දය ෙවනුෙවන් වැඩ බැලීෙම්
වැටුප් වශෙයන් රුපියල් 7,42,563ක් ෙගවා තිබුණි.''
ඒ මුදල් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙමොෙකන්ද? මා ළඟ
තිෙබනවා, ඒ වැඩ බැලීම සඳහා පත් කළ අයෙග් ලැයිස්තුව. ඒ
අයට නියමිත සුදුසුකම් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාම ෙම්ක
පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ෙම් ලැයිස්තුවට ෙල්කම්වරයාෙග්
අනුමැතියකුත් නැහැ, අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියකුත් නැහැ.
ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතියකින් ෙතොරව, අධ්යක්ෂ මණ්ඩල
අනුමැතියකින් ෙතොරව, නිලධාරින් ගණනාවකට වැඩ බලන
පත්වීම් දීලා, ඒ පත් වීම්වලට පඩි ෙගවන්න මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
සල්ලි නැති වන ෙකොට, සමෘද්ධි බැංකු ගිණුෙමන් සල්ලි අරෙගන
ෙදනවා.
ෙම් සමෘද්ධි බැංකු සංගම් ජාලය මහ බැංකුෙව් ලියා පදිංචි
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා අකැමැති ඇයි? එෙහම වුෙණොත් ෙම්
සල්ලිවලින් පදවි පාප්තිවලට බැනර් දමන්න බැහැ. එෙහම
වුෙණොත්, ෙම් සල්ලිවලින් නිලධාරින්ෙග් ශුභසාධනයට මුදල්
ගන්න බැහැ. එෙහම වුෙණොත් ෙම් සල්ලිවලින් සමෘද්ධිලාභීන්ෙග්
පතිලාභ ෙනොෙගවා ඉන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අවසන් කරන්න මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
කියන්ෙන්, ෙම් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන
ෙලොකුම අරමුදල, රුපියල් මිලියන 51,000කට වඩා වැඩි
විශාලතම අරමුදල ෙම් විධියට ෙකොල්ල කන්න ෙදන්න එපා, ෙම්
විධියට නාස්ති කරන්න ෙදන්න එපා, කරුණාකරලා ෙම් සමෘද්ධි
බැංකුව මහ බැංකුෙව් ලියා පදිංචි කරන ලද බැංකුවක් බවට පත්
කරන්න කියලායි.
කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
[අ.භා. 1.51]

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත්යතුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
சக்தி அைமச்சர்)

,

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා, විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය
ශීර්ෂය විවාදයට භාජන වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා
කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන. ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන
කියාදාමෙය් ජාතික පතිපත්ති ගැන කථා කරනෙකොට, ඒ
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියක විධියට කථා
කරනවාට වඩා, ඊට එහාට ගිහිල්ලා ෙවනත් ෙකෝණයකින් ෙම්
ෙදස බලා කථා කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතුවා. විෙශේෂෙයන්ම
ආර්ථික සංවර්ධන කියාදාමෙය් පතිඵල හදවතින්ම බුක්ති විඳින
කාන්තාවක විධියට, අද රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ආර්ථික
සංවර්ධනෙය් පතිඵල බුක්ති විඳින දරුවන් ෙදෙදෙනකුෙග් අම්මා
ෙකනකු විධියට, අද රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ආර්ථික
සංවර්ධනෙය් පතිඵල අෙප් ගම්වල සෙහෝදර සෙහෝදරියනුත් එක්ක
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[ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

එකට බුක්ති විඳින මිතුරියක විධියට, රත්නපුරය පාදක කර ෙගන
මෙග් ෙම් කථාව ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා මම
හිතුවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන
කියාදාමයක් අද සිද්ධ ෙවමින් පවතින බව. ෙම් සිද්ධ ෙවන
කියාදාමයත් එක්ක, ෙම් රෙට් සිදු වන දැවැන්ත දියුණුවත් එක්ක,
අෙප් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් විශාල ෙවනසක් අද ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් මාත්
ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතෙයෝ; ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ. ජනතා
නිෙයෝජිතයන් වන අපි ඡන්දය ගන්න භාවිත කරන හැම
පක්ෂයකටම ෙපොදු කාරණා තිෙබනවා. අපි ඡන්දය ගන්න ගියාම,
පක්ෂයට ඡන්දය ගන්න ගියාම, මනාප ඡන්ද ගන්න ගියාම හැම
පක්ෂයකම ඉන්න හැම මන්තීවරෙයක්ම, හැම මන්තීවරියක්ම
ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් මිනිස්සු කියන ෙද්වල් අහගන්නවා; ගමට
අවශ්ය ෙමොනවාද කියලා අහනවා. ඉස්සර එක මන්තීවරෙයකුට
පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 30යි. සමහර විට ඒ
ගමකට වඩා වැදගත් වන්ෙන් මාතෘ සායනයක් වුණත් අපි
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවනවා, "අපි ඡන්දය දිනුවාම ෙම් ගමට පුටු ටිකක්
අරෙගන ෙදනවා" කියලා. හැම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකදීම,
හැම පළාත් සභා මැතිවරණයකදීම අපෙග් ෙද්ශපාලනය තිබුෙණ්
එෙහමයි. අපි කියනවා, අපට හම්බ ෙවන රුපියල් ලක්ෂ 35න්,
එෙහමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩි මුදලකින්, මාර්ග මීටර් 100ක්
ෙකොන්කීට් දමලා ෙදන්නම්, ෙපොඩ්ඩක් තාර දාලා ෙදන්නම්,
නැත්නම් ෙබොරලු ටිකක් දාලා ෙදන්නම් කියලා. එෙහමත්
නැත්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙම් තිෙබන පධාන
පශ්නය වතුර ටික නම්, අපි සියලු ෙදනාම මැතිවරණවලදී ගමට
ගිහිල්ලා කියනවා, ළිඳක් කපන්න අපි කටයුතු කරලා ෙදන්නම්,
අෙප් පක්ෂයට ඡන්දය ෙදන්න, එෙහමත් නැත්නම් අපට මනාප
ෙදන්න කියලා.
එක විදුලි කණුවක් හිටවා ගන්න ෙමොන තරම් උත්සාහ කළා
ද? ඒක අප කාටත් නැහැයි කියන්න බැහැ. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුත් ඒ ෙද්ශපාලනය කළා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් ඒ ෙද්ශපාලනය කළා. අෙප් පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් සිටින මන්තීවරු සියලු ෙදනාම
මැතිවරණ කාලයට ගමට ගිහින් කියන්ෙන් අප ෙමොකක් ෙහෝ පුංචි
වැඩක් කර ෙදන්නම්, ඒ නිසා ඡන්දය ෙදන්න කියායි. අප දැක්කා,
"ෙම් ගමට විදුලිය ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ගෙම් පාර හදා ෙදන්ෙන්
නැත්නම් ෙම් ගෙම් මාතෘ සායනය හදා ෙදන්ෙන් නැත්නම් ගෙම්
ඉස්ෙකෝෙල් වැසිකිළි ටික හදා ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ගමට එන්න
එපා" කියා බැනර් දමපු යුගයක් තිබුණු බව. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, අද ඒ ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු විහිළුවක් බවට පත් වී
තිෙබනවා. අද අප ඡන්දය ඉල්ලන්න ගමකට ගිහින්, "ගෙම්
ඉස්ෙකෝෙල් හදලා ෙදන්නම්, පාරක් හදලා ෙදන්නම්, ඉස්ෙකෝෙල්
වැසිකිළි ටික හදලා ෙදන්නම්, ඉස්ෙකෝෙල් ෙගොඩනැඟිලි ටික
හදලා ෙදන්නම්, ගමට විදුලිය ෙදන්නම්, ගෙම් ජල පහසුකම්
ෙදන්නම්" කියලා කිව්වත්, මිනිස්සු ඒවාට අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන්
නැහැ. මිනිස්සු අපට හිනා ෙවනවා. ඒ මිනිස්සු හදවතින්ම දන්නවා,
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ෙම් වැඩ සිද්ධ වන බව. ඒ
නිසා ෙපොෙරොන්දු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය අවසන් කිරීෙම්
ෙගෞරවය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාටත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද රෙට් ජනතාව දන්නවා, පාර කාපට් ෙවනවා කියා. මෙග්
ආසනෙය් කිෙලෝමීටර් 50ක් කාපට් දමා දුන්නා.
මම පුංචි කාලෙය් රත්නපුරෙය් සිට ෙකොළඹ එනවා. අප පුංචි
කාලෙය් ෙකොළඹට එන විට [බාධා කිරීමක්] ඇයි හිනා වන්ෙන්?
වාසුෙද්ව ඇමතිතුමයි මමයි ෙදෙදෙනක් සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්]
අප පුංචි කාලෙය් ෙකොළඹට එන විට අවිස්සාෙව්ල්ල පසු කළත්

510

අපට කාපට් පාරක යන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අද
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කාපට් මාර්ගවල -කිෙලෝමීටර් 260ක්අෙප් ජනතාව ගමන් කරනවා. අද ෙකොන්කීට් පාරවල් -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ කාලෙය් පධාන වශෙයන් අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් ගුරු පාර
තාර පාරක් කර ගැනීමයි. [බාධා කිරීමක්] ඊට පසු දියුණුවත් සමඟ
- [බාධා කිරීමක්]

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. [බාධා
කිරීමක්]
මෙග් ෙවලාව ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]
අකිල විරාජ්
මන්තීතුමාට - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර, මෙග් ෙවලාව ෙදන්න.
අකිල විරාජ් මන්තීතුමාට - [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා, නිශ්ශබ්ද වන්න.
ගරු අමාත්යතුමිය, ඔබතුමිය කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් කාලෙය්
පාරවල් ෙකොන්කීට් කරනවා කියන එක අහලා තිබුෙණත් නැහැ.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාට
පසුව තමයි පාරවල් ෙකොන්කීට් කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙකොයි ආණ්ඩු කාලෙය්ත් මන්තී වරයකුට ගම සංවර්ධනය
කරන්න කියා රුපියල් ලක්ෂ 25ක් දුන්නා. රත්නපුර දිස්තික්කෙය්
කිෙලෝමීටර 1,800ක් පාරවල් ෙකොන්කීට් කර තිෙබනවා. දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලා පරදින්ෙන් ඒක ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පරදින
එක අහන්නත් ෙදයක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා හැම දාම බයිලා
කියනවා, මිනිස්සු අහන්ෙනත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් බවට පත් ෙවලා
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන බයිලා මිනිස්සු අහන්ෙන් නැහැ. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගම්වලට ගිහින් ෙපොෙරොන්දු දීලා ඡන්ද ගන්න
බැහැ. මිනිස්සු දන්නවා, ඒ වැඩ කටයුතු ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරනවාය කියා. අෙප් දිස්තික්කෙය් පාසල්
88ක සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇති කර තිෙබනවා. අද අෙප්
දිස්තික්කෙය් මාතෘ සායන හදලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මට්ටෙම්
ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල තිෙබන මාතෘ සායන මට්ටමට අෙප්
දිස්තික්කෙය් මාතෘ සායන 88ක් හදලා දී තිෙබනවා. පාසල් 415ක
සංවර්ධන කටයුතු ඉතාම දියුණු ආකාරෙයන් කර තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම්වා
අහෙගන
ඉන්න
බැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලජ්ජයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා කරන්නත්
බැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට විශාල දුකක් තිෙබන බව
ෙත්ෙරනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වන අවස්ථාෙව්දී දරිදතාව සියයට
24යි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, අද වන විට රත්නපුර
දිස්තික්කෙය් දරිදතාව සියයට 8කට බැහැලා තිෙබනවා. අද
ෙත්වල මිල කීයද? අද ෙත් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 70කටයි
විකුණන්ෙන්. අද රබර් කිෙලෝ එකක් කීයද? රුපියල් 350ටයි

511

2013 ෙදසැම්බර් 04

විකුණන්ෙන්. අෙප් කුරුඳුවලට අෙප් ගම්මිරිස්වලට අද ඉහළම
මිලක් ලැබිලා තිෙයනවා. අද රත්නපුර දිස්තික්කෙය් විදුලිය
සැපයීම සියයට 61 සිට සියයට 92 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙපර පාසල් 515ක් හදලා තිෙබනවා.
අෙප් ආචාර්ය ජයසුන්දර මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි
මහත්වරුන්ට මම මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. සුවිසල්
සංවර්ධන කියාවලියක් ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණා වාෙග්ම, ෙපොෙරොන්දු
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය අවසන් කරමින් ගම පාදක කරෙගන හැම
ගමකටම සංවර්ධන කටයුතු ගලා යන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම
ගැන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවයත්,
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙගෞරවයත් පුද කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 2.01]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම
මට මතක් ෙවනවා, මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා එක්තරා අවස්ථාවක
කළ පකාශයක්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

“Truth stands, even if there be no public support. It is
self-sustained.
"ජනතා සහායක් ෙනොමැතිව වුවද සත්ය නැඟී සිටිනවා. එය
තනිව නැඟී සිටිෙම් හැකියාවක් ඇති ෙදයකි."
විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන
සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට සමෘද්ධි ක්ෙෂේතෙය්
අරමුණ, වග කීම, එහි සත්යය පිළිබඳව පකාශයක් කරන්නට මමත්
උත්සාහ කරනවා. සමෘද්ධිය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 1998 සහ
1999 වාර්ෂික වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:
"1994 දී නව රජය මඟින් දුප්පත්කම තුරන් කරලීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන
ලද ජාතික වැඩසටහන වූෙය් සමෘද්ධි වැඩසටහනයි."

1998 සහ 1999 වාර්ෂික වාර්තාවලට අමතරව 2010 ශී ලංකා
සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා:
"දුප්පතුන් අවම වූ සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවක් බිහි කිරීෙම් උත්තරීතර අරමුණ
සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා කටයුතු කළ ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය
ජයගහණ රැසක් හිමි කර ගන්නා ලදී."

එහි තවදුරටත් සඳහන් වි තිෙබනවා, ".....දිළිදු පජාවට
සශීකත්වෙය් නව මංෙපත් විවර කර ඇත." කියා. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් සමෘද්ධි වැඩසටහන ගැන
කියනවා, "දුප්පත්කම අවම වූ සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ
නැඟීම" කියලා. සමෘද්ධි වැඩසටහන කියන්ෙන් දුප්පත්කම නැති
කරන වැඩසටහනක්. ෙම් දුප්පත්කම නැති කරන වැඩසටහෙන්
සත්ය ෙමොකක්ද? ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියත්
පකාශ කළා, දුප්පත්කම අඩු ෙවලාය කියලා. අය වැය කථාෙව්
කියනවා, සියයට 15.2 ඉඳලා සියයට 6.4ට -සියයට 57කින්දුප්පත්කම අඩු ෙවලාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනගහනය ලක්ෂ 202ක්
පමණ ෙවනවා. පවුල් ලක්ෂ 48ක් ඉන්නවා. ෙම් පවුල් ලක්ෂ 48න්,
පවුල් 1,480,000කට -සියයට 30.8කට- සමෘද්ධිය ලබා ෙදනවා;
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දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. අය
වැය කථාෙව් කියනවා, දුප්පත්කම සියයට 6.4ට බැහැලා කියලා.
නමුත් දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත්
සියයට 30.8කට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. ඒක
ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? අපි සමෘද්ධිය කපන්න කියලා කියන්ෙන්
නැහැ. පුළුවන් නම් මුළු රෙට්ම ජනතාවට සමෘද්ධි සහනාධාරය
ලබා ෙදන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. මම ෙම් ෙපන්වන්න
හදන්ෙන් ෙම් රජය කියාත්මක කරන අංක ගණිත ජිල්මාට් එකයි.
දැන් රටට කියනවා, දුප්පත්කම සියයට 6.4යි කියලා. සමෘද්ධිය
කපන්න කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙම් සියයට 6.4
ෙබොරුව නිවැරැදි කරන්න කියලායි, දුගී දුප්පත්කම සියයට 30යි
කියලා නිවැරැදි කරන්න කියලායි මම කියන්ෙන්. ෙබොරු කරන්න
එපා. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කරුණු කාරණා
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මට බාධා කරනවා. මම නම් බාධා කෙළේ
නැහැ. කරුණාකර සවන් ෙදන්න. මම ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ මෙග්
වචන ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා සියල්ලක්ම
මා හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. නැත්නම් හැම
එකක්ම අසත්යයි කියලා කියනවා ෙන්. අසත්ය ෙනොෙවයි. ෙම්
අරමුණු සියල්ලක්ම ෙම් වාර්ෂික වාර්තාවල සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා.
2005 වාර්තාෙව්ත් තිෙබනවා. 2006 වාර්තාෙව්ත් තිෙබනවා.
2007 වාර්තාෙව්ත් තිෙබනවා. මා ඒ සියල්ලක්ම සභාගත කර
තිෙබනවා.
පවුල් ලක්ෂ 48ක් ඉන්න අෙප් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 14කට
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. දුප්පතුන්ට ෙදන සහනාධාරය
පවුල් පමාණෙයන් සියයට 30.8කට ලබා ෙදනවා. හැබැයි
දුප්පත්කම සියයට 6.4යි ලු. ෙමොන විහිළුවක්ද? ෙමොන
අසත්යයක්ද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දැන්
බලන්නෙකෝ, රජෙය්ම පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් තමයි, Institute
of Policy Studies. එය රජය යටෙත්යි කියාත්මක වන්ෙන්. රාජ්ය
අනුගහෙයන් තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. රාජ්ය අනුගහය යටෙත්
කියාත්මක වන ෙම් think tank එක - [බාධා කිරීමක්] මෙග්
කථාවට කවුරුත් බාධා කරන්න එපා. කරුණාෙවන් මා ඉල්ලීමක්
කරනවා, ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න
කියලා. [බාධා කිරීමක්] රජය යටෙත් කියාත්මක වන Institute of
Policy Studies කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනගහනෙයන් සියයට
23ක් දුප්පත් කියලා එම ආයතනය කියනවා. රජෙය් ආයතනයයි
ෙමෙහම කියන්ෙන්. රජෙය් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයයි ෙම්
කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 23ක් දුප්පත් කියලා
කියනවා. ජනගහනෙයන් සියයට 22කට සමෘද්ධි සහනාධාරය
ලබා ෙදනවාය කියලා Institute of Policy Studies කියනවා. දැන්
Institute of Policy Studies එෙක් සංඛ්යා ෙල්ඛනයද නිවැරැදි,
එෙහම නැත්නම් ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරපු
ඓතිහාසික ෙටොන් පචය ද නිවැරැදි? [බාධා කිරීමක්] ඓතිහාසික
ෙබොරුවද? [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම පකාශ කරනවා, ඇත්ත කථාව
ෙමොකක්ද කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගෘහයක වියදම 2006 සිට
2013 දක්වා සියයට 78කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගෘහයක
වියදම සියයට 78කින් වැඩි වන ෙකොට පවුලක මූර්ත ආදායම වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 5.8කින්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙබොරු, ෙබොරු.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒකත් ෙබොරුයි කියා කියනවා නම් ෙම් රජෙය් සියලුම සංඛ්යා
ෙල්ඛන මා හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
නිකම් ෙබොරුවට නැඟිටලා, "ෙබොරු, ෙබොරු"යි කියා කියන්න
බැහැ. ෙම්වා ඇත්ත. ෙම්වා සියල්ලම රජෙය් දත්තයන්. ෙම්
කියන්ෙන්
රජයයි.
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ්යා
ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් සියලුම වාර්තා මා හැන්සාඩ්ගත කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
ෙමහි අබමල් ෙර්ණුවක තරම් අසත්යයක් නැහැ. ෙම් ඇත්ත
කථාවයි මා කියන්ෙන්. ෙම් මාතෘකාව ගැන කථා කරන ෙකොට,
දුප්පත්කම ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම් රජය කියාත්මක
කරන්ෙන් ඓතිහාසික ෙබොරුවක්. දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම්
සමෘද්ධි පතිලාභය ෙම් රෙට් පවුල්වලින් සියයට 30.8කට ලබා
ෙදනවා. සියයට 30.8කට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීලා
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වනවා, දුප්පත්කම සියයට 6.4යි කියලා.
කරුණාකර ෙම් වරද ඉක්මනින්ම නිවැරැදි කර ගන්නය කියලා මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම ෙලොවුතුරා බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ විසින් ෙද්ශනා
කරන ලද වදනක් මතක් කරන්න කැමැතියි. On a certain
occasion, Lord Buddha stated as follows: "Three things
cannot be long hidden; the sun, the moon and the truth".
ෙලොවුතුරා බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළා, "දිගු කාලීනව
සැඟවිය ෙනොහැකි ෙද්වල් තුනක් තිෙබනවා. ඒවා නම් ඉර, හඳ හා
සත්යය"යි කියලා. එම නිසා වර්තමාන රජෙයන් මා ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙම් රෙට් සුවහසක් ජනතාවට සත්යය වසන් කරන්ෙන්
නැතුව, ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් ෙපන්වා දීලා, ෙම් රෙට් සැබෑ
දුප්පතුන් විඳින දුක බලා, ඒ දුප්පතුන්ට ලබා දිය යුතු ශක්තිය ලබා
ෙදමින්, පාෙයෝගික, සකීය, යථාර්ථවාදි දුගී දුප්පත්කම තුරන්
කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නය කියලා මා ෙම්
රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. "දුප්පත්කම ෙමපමණ අඩු වුණා,
ෙමපමණ අඩු වුණා"යි කියලා ෙබොරුවට පුරසාරම් ෙදොඩවන්ෙන්
නැතුව, රටට අසත්යය පකාශ කරන්ෙන් නැතුව, සත්ය අවෙබෝධ
කර ෙගන කටයුතු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සත්යය ගැන කථා කරන
ෙකොට, සමෘද්ධිලාභියාෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වලට සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. හැම සමෘද්ධි
සහනාධාරයකින්ම ෙකොටසක් ෙවන් කරනවා, අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම් කියලා. අද සමෘද්ධි ලාභියාට ෙම් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ලබා
ගන්නට අනිවාර්යෙයන් ෙකොන්ෙද්සි හතරක් සපුරාලන්නට ඕනෑ.
පළමුවැනි ෙකොන්ෙද්සිය, අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ලබා ගන්න
අවුරුදු 70ට වඩා වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් දීර්ඝ
කාලීන ෙරෝගයකින් පසු ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් දරුවන්
උසස් අධ්යාපනය සඳහා විශ්වවිද්යාලයට යන්නට ඕනෑ. එෙහමත්
නැත්නම් ස්වභාවික ආපදාවක් සිද්ධ ෙවන්නට ඕනෑ. දැන්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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බලන්න, සමෘද්ධිලාභියාෙගන්ම කපා ගන්නා අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම් ආපහු සමෘද්ධිලාභියාටම ලබා ගන්නට අවුරුදු 70 වන
ෙතක් ඉන්නට ඕනෑ. විශාම යන වයසත් අවුරුදු 60යි. විශාම යන
වයස වන අවුරුදු 60ත් පන්නලා තව දශකයක් ගියාට පස්ෙසේ
තමයි අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ලබා ෙදන්ෙන්. හැබැයි, අද හැෙමෝම
වසන් කරන සත්යය ෙමොකක්ද? අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ආපසු ලබා
ෙදන ෙකොට ඉල්ලනු ලබන අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් මුදලින් ලබා
ෙදන්ෙන් සියයට 50යි. සියයට 100ම ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ,
සියයට 50යි ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම්වලට අද ෙමොනවාද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද තමන්ෙග්
සුරතල් ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති දියත් කරන්නට අහිංසක
සමෘද්ධිලාභියාෙග් ඒ අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් අරමුදල් අමු අමුෙව්
මහ දවල් ෙහොරා කන යුගයක් තමයි අද අෙප් රෙට් කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. ෙම්ක මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. විගණකාධිපතිවරයායි
කියන්ෙන්. විගණකාධිපතිවරයාෙග් වයිඑස්/බී/එස්ඒ/2012/23
කියන විගණන විමසුම හරහා විගණකාධිපතිවරයා ෙමන්න
ෙමෙහම කියනවා. "පසු ගිය අවුරුදු පෙහේම සමෘද්ධිලාභියා
ආෙයෝජනය කරපු මුදල්වලින් ෙනොෙගවා ඇති පතිලාභවල මුදල
රුපියල් මිලියන 1,387ක්" කියලා. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්,
විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි
පතිලාභීන්ෙග් මුදල් උපෙයෝගී කර ෙගන 2012 වසෙර් රුපියල්
මිලියන 17.5ක් අරමුණුවලට පටහැනිව වැය කරලා තිෙබනවා.
ඉන් රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් වැය කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොනවාටද? දිවි නැඟුම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පචාරක
වැඩසටහන්වලට, මාධ්ය සාකච්ඡාවලට සහ පදවි පාප්ති
උත්සවවලට. සමෘද්ධිලාභියාෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් කපා
ගන්ෙන් ෙම් වාෙග් සැණෙකළි, සන්දර්ශන ෙපෝෂණය
කරන්නටද; ෙම් වාෙග් සැණෙකළි පවත්වන්නටද කියන එක මම
අහන්නට කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2012 වසෙර් අහිංසක සමෘද්ධිලාභියාෙග්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් රුපියල් මිලියන 241ක් බැංකු ෙගොඩනැඟිලි
ඉදි කරන්නටත් උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 2010 වසෙර් ෙසේවක වැටුප්
ෙගවන්නටත් රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් වැය කරලා. කවුද
කියන්ෙන්? විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණන විමසුම
හරහා ෙම් සියල්ලක්ම ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා.
විගණකාධිපතිවරයා ෙමන්න ෙමෙහමත් පකාශ කරනවා.
"සමෘද්ධිලාභින්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුම්වල 2012 මුළු
වටිනාකම විය යුත්ෙත් රුපියල් මිලියන 14,034ක්. නමුත්
ගිණුම්වල තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 12,860යි." එතෙකොට
විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කරන විධියට සමෘද්ධිලාභියාෙග්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වල තිබූ රුපියල් මිලියන 1,174කට
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කවුද ඒ අරමුදල් ගසා කාපු
බහිරවයා? කවුද ඒ අරමුදල් -මහජන සම්පත; රජෙය් සම්පත්;
රාජ්ය අරමුදල්- ගසා කෑම කියාත්මක කරපු පුද්ගලයා?
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්ම කියනවා, අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම්වල රුපියල් මිලියන 1,174ක හිඟයක් තිෙබනවා කියලා. මම
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපතිතුමා තවත් පකාශ
කරනවා, "සමෘද්ධි අධිකාරියට උපාධිධාරින් 144ක් බඳවා ෙගන
තිෙබනවා, ඒ උපාධිධාරින් ෙවනුෙවන් මාසයකට ෙගවන්නට
ඕනෑ රුපියල් 42,85,000ක් වන ෙව්තන සහ දීමනා ෙගවන්ෙන්ත්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වල අරමුදල්වලින්" කියලා. ෙමොන
විහිළුවක්ද? ඇයි ෙම් විධියට අහිංසක සමෘද්ධිලාභියාට
සලකන්ෙන්? සමෘද්ධිලාභියාෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ගසා
කන්ෙන් ඇයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්නට
කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා
පැහැදිලිවම පකාශ කරනවා, සමෘද්ධි මුද්දරෙයන් කපා ගන්නා ඒ
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීෙම් අරමුදල සමෘද්ධිලාභියාට ලබා ෙදනවා
ෙවනුවට අද රජෙය් සැණෙකළි ෙවනුෙවන් ගසා කන
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ආශ්චර්යවත් ව්යාපෘතියක් ජාතික වශෙයන් කියාත්මක වන බව.
වහාම ෙම් ගසා කෑෙම් ව්යාපෘතිය නතර කරලා, එක එක
ෙකොන්ෙද්සි පනවන්ෙන් නැතිව සමෘද්ධිලාභියා තමන්ෙග්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් ඉල්ලන අවස්ථාෙව්දී ඒ අරමුදල් ටික ලබා
ෙදන්න. අරමුදල් ඉල්ලන විට එක එක ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත්
කරන්නට එපා. අරමුදල් ඉල්ලන විට ඉල්ලන මුදලින් සියයට 50ක්
විතරක් ෙදන්නට එපා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම සමෘද්ධි ව්යාපාරය
නැති භංග කිරීෙම් වැඩ සටහනක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි, මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙම් සමෘද්ධිලාභී ජනතාව ෙවනුෙවන් දීලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දු මාලාව ෙකෙරහි. ඒ සියල්ලම ගැන මම කියන්නට
යන්ෙන් නැහැ. 2010දී ඉදිරිපත් කළ එක් වැදගත් ෙයෝජනාවක්
තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, රුපියල් 1,000ට වඩා
අඩුෙවන් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන සෑම පවුලක් සඳහාම එම
දීමනාව රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. කවදාද ෙම්ක
කිවෙව්? 2010දී. එෙහම නම් ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙවලා
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන කාරණය අපි බලමු.
සමෘද්ධි මුද්දර ලබා දීම පිළිබඳව නිකුත් කළ අවසාන වාර්තාව
මම ගාව තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් අවසාන වාර්තාෙව් කියන්ෙන්?
2011 වසෙර් රුපියල් 1,000 සහනාධාරය ෙනොලැබුණු සමෘද්ධිලාභී
පවුල් 1,540,019න් 1,532,746කට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
1,000ට වඩා අඩු මුද්දර. ඒ කියන්ෙන් 2011 වසෙර්දී සියයට
99ක්ම ලබලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 1.000ට වඩා අඩු මුද්දර. අපි
බලමු 2012 වසෙර් ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 2012
වසෙර්දී සමෘද්ධිලාභී පවුල් 1,516,543ක් සිටියා. ෙම් 1,516,543න්
රුපියල් 1,000ට වඩා අඩු මුද්දර ලබලා තිෙබනවා 1,227,483ක්.
2012දීත් ෙම් ෙපොෙරොන්දුව කඩලා. 2012දීත් රුපියල් 1,000ට
අඩුෙවන් ලබලා තිෙබනවා, සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලින් සියයට
80.9ක්. ෙහොඳයි, අපි කියමු 2011දී ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා,
2012දී ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා කියලා. එෙහනම් ෙමොකක්ද
2013දී ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අඩුම ගණෙන් 2013දී හැම
සමෘද්ධිලාභී පවුලකටම ඒ මුද්දරය රුපියල් 1,000 කරලා
තිෙබනවාද කියලා අපි බලමු. ෙමොකක්ද ෙම් අවසන් වාර්තාෙවන්
කියන්ෙන්? ෙම් අවසන් වාර්තාෙවන් කියනවා සමාද්ධි පතිලාභය
2013දී පවුල් 1,480,305කට ලැබුණා කියලා. ෙම් 1,480,305න්
පවුල් 1,192,704කටම ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 750 මුද්දරය සහ 210
මුද්දරය පමණයි. සියයට 80.5ක්. මම ෙම් පශ්නය අහන්නට
කැමැතියි.
මහ ෙලොකුවට මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් කිව්වා, හැම
මුද්දරයක්ම රුපියල් 1,000 කරනවා කියලා. ෙකෝ, හැෙමෝෙගම
හැම මුද්දරයක්ම රුපියල් 1,000 කළා ද? ෙම් රුපියල් 1,000 කිරීම
2013 දී සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලින් සියයට 80.5කට අහිමි කරලා
තිෙබනවා. 2012දි එය සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලින් සියයට 80.9කට
අහිමි කරලා තිෙබනවා. 2011 වසෙර්දී එය සියයට 99කටම අහිමි
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙබොරුවට පුරසාරම් ෙදොඩවනවා
ෙවනුවට, ෙබොරුවට කයිවාරු ගහනවා ෙවනුවට මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙමන් කරනවාය කියපු ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව
කියාත්මක කරන්නය කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
අපට ඇහුණා, ෙම් ගරු සභාව තුළ ගරු ඇමතිවරියක්
ෙබොෙහෝම ආඩම්බරෙයන් ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවන බව පකාශ
කරනවා. ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය පකාශ කළා
මිතුරියක් හැටියට, මවක් හැටියට, ඇමතිවරියක් හැටියට ෙලොකු
සතුටකට පත් ෙවනවා කියලා කිව්වා, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් පතිලාභ ලබමින් ෙම් විවාදයට එකතු වීමට
අවස්ථාව ලැබීම ගැන. එතුමිය ෙලොකු සතුටක් ලබනවා කියලා
කිව්වා.
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ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අපි හැෙමෝම එෙහමයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක ඇත්ත, හරියටම හරි.
ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 ජාතික ආදායෙමන්
සියයට 54ක් භුක්ති විඳිනෙකොට ෙම් රෙට් දුප්පත්ම සියයට 20
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4.5ක් භුක්ති විඳිනවා. එතෙකොට
එතුමිය කිව්ව කථාව සියයට 10,000ක් සත්යයි. [බාධා කිරීමක්]
එතුමා කිව්ව ෙද්ත් සත්යයි. හරියටම හරි. ෙම් කමය තුළ, ෙම් යන
ගමන තුළ ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 54.5ක්ම යන්ෙන්
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 අතරටයි. දුප්පත්ම සියයට 20 අතරට
යන්ෙන් සියයට 4.5යි. ඉතින් ඒක ගැන ගරු ඇමතිතුමිය සතුටු වීම
ගැන මා පුදුම වන්ෙන් නැහැ. නැති බැරි, ඇති හැකි පරතරය එන්න
එන්නම වැඩි වන ෙකොට ඒක ගැන රජෙය් ඇමතිවරු සතුටු වීම
අරුම පුදුම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සම්පත් ෙබදී යාෙම්
ඓතිහාසික පරතරයක්, විෂමතාවක්, ඇති හැකි, නැති බැරි මහා
ෙභ්දයක්, සමාජ ෛවරයක් ඇති වී ෙගන යන ෙමොෙහොතක ඇති,
හැකි පුද්ගලයන් ටික සතුටු වනවාය කියන එක අමුතුම
කාරණාවක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව් මෑත කාලෙය් සිට
පැවෙතන සිරිතක් තමයි, ෙමොනවා ෙහෝ තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන
ෙකොට, ෙම් අසත්ය කියන්ෙන්, ෙම් රවටන්නට හදන්ෙන් කියලා
කියන එක. ඒ නිසාම අද මම ඉදිරිපත් කරන සෑම
සංඛ්යා ෙල්ඛනයක්ම සභාගත කරනවා. ෙම් සියල්ලක්ම මෙග්
ෙල්ඛන ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙල්ඛන. මම ෙමය වග කීෙමන් යුතුවයි
කියන්ෙන්. ෙම් සෑම ෙල්ඛනයක්ම මා සභාගත කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස
ඉල්ලනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්
අපිට මතක් ෙවනවා, Albert Einstein කියන ඒ මහා විද්යාඥයා
එක්තරා අවස්ථාවක කළ පකාශයක්. "Anyone who does not
take truth seriously in small matters cannot be trusted in
large ones either". ෙමොකක්ද එතුමා කියා තිෙබන්ෙන්? "සුළු
කරුණුවලදී සත්ය ගණන් ෙනොගන්නා අය බරපතළ කරුණුවලදී
විශ්වාස කළ ෙනොහැක" කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා. ඒ නිසා
අඩුම ගණෙන් ෙම් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්, මහින්ද චින්තන
- දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සුළු
ෙපොෙරොන්දු ටිකවත් ඉටු කරන්න. ඔබතුමන්ලා එය සුළුෙකොට
සැලකුවාට රෙට් දුප්පතාට එය වැදගත් ෙවනවා. එය රෙට්
සමෘද්ධිලාභී ජනතාවට අති වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙයෝජනා සියයට 100ක්ම කියාත්මක කරන්නට
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්නය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.
ඒ ඉල්ලීම කරන අතරම මා තවත් කරුණක් ඉදිරිපත්
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන
කරුණු තහවුරු කිරීම -සාක්ෂාත් කිරීම- සඳහා ශී ලංකා මහ
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තා මා ඉදිරිපත් කරනවා. 2006 වර්ෂෙය්
මහ බැංකු වාර්තාව, 2007 වර්ෂෙය් මහ බැංකු වාර්තාව ඒ වාෙග්ම
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 වර්ෂවල මහ බැංකු වාර්තාවලින්
මා ෙමය තහවුරු කරනවා.
2006 සිට 2013 දක්වා ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරයට ෙවන් කර
තිබුණු අරමුදල්වලට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විශ්වාස
කරන්න, 2006 සිට 2013 දක්වා සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙවනුෙවන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 7098කින් කප්පාදු කරලා
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදෙලන් රුපියල් ෙකෝටි 709ක් කපා
හැරලා තිෙබනවා. කවුද ෙම් කියන්ෙන්? මම ෙනොෙවයි. මහ
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාවල ෙම්වා සඳහන් වන්ෙන්. මම ඒවා
සභාගත කරනවා. සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් ෙම් තරම් මහා මුදල්
කප්පාදුවක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දුගී දුප්පත්කම සියයට 6.4කට
පහළ ගිහින් තිෙබන නිසාද? මම ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට
විවිධ පුද්ගලයින් කියනවා, ෙම් කථා කරන්ෙන් සමෘද්ධිය කපන්න
කියලා. ඒක වැරැදියි. හැකියාවක් තිෙබනවා නම් හැෙමෝටම
සමෘද්ධිය ෙදන්න. නමුත් ෙමතැන තිෙබන වරද ෙමොකක්ද? පුන
පුනාම දුප්පතා ගැන පුරසාරම් ෙදොඩව ෙදොඩවා, පුන පුනාම දුප්පතා
ගැන ෙබොරු ෙබ්ගල් ෙපොෙරොන්දු ඉදිරිපත් කරලා, සමෘද්ධිෙයන්
මහා ඓතිහාසික මුදල් කප්පාදුවක් සිදු කර තිෙබනවාය කියන එක
මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තා අනුව ඉදිරිපත් කරනවා. මම ෙම් සියලුම
වාර්තා සභාගත* කරනවා.
බලන්න, 2006 වර්ෂෙය් ෙකොච්චර මුදලක් කපා හැරලා
තිෙබනවාද කියලා. රුපියල් මිලියන 1411ක් කපා හැරලා
තිෙබනවා. 2007 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 400ක් කපා හැරලා
තිෙබනවා.
2008 රුපියල් මිලියන 855ක්, 2009 රුපියල් මිලියන 1,583ක්,
2010 රුපියල් මිලියන 59ක්, 2011 රුපියල් මිලියන 256ක්, 2012
රුපියල් මිලියන 2,347ක් කපලා තිෙබනවා. 2013ත් කපලා
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 187ක්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ගරු
ඇමතිතුමනි, වැඩිදුර යන්න ඕනෑ නැහැ, ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලයි,
සත්ය මුදලයි අතර පරතරය බලන්න. ඔබතුමන්ලාට ගණන්
ෙත්ෙරනවා ෙන්. ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා ෙන්. ගණන්
හදලා බලන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආලින්දෙය් කයිවාරු ගහමින්
ඉන්නවා ෙවනුවට, ගිහිල්ලා මහ බැංකු වාර්තාව කියවන්න. 2006
ඉඳලා 2013 දක්වා සමෘද්ධිය රුපියල් ෙකෝටි 709කින් කපලා
තිෙබනවා. මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්කද
සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාව? සමෘද්ධිය කපන එකද, සමෘද්ධියට ෙවන්
කරපු මුදල් ටික කප්පාදු කිරීමද ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාෙව් ෙම් මහා
ගමන? ෙම්කද මහා ආශ්චර්යය? ෙම්කද රට දිනවන මහා
විප්ලවය? ෙම්කද සංෙව්දී ශී ලංකාව? ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්
මම පකාශ කරන්න කැමැතියි සමෘද්ධි වැඩසටහෙන් අදහස,
අරමුණ වන දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම විකෘති කරන්න එපාය
කියලා. සමෘද්ධි වැඩසටහන ආරම්භ වුෙණ් දුගී දුප්පත්කම තුරන්
කරන්නයි. දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩසටහන තුළින් අද
රෙට් පවුල්වලින් සියයට 30ක් පතිලාභ ලබනවා. සියයට 30ක්
පතිලාභ ලබනවා නම් ෙම් රෙට් දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම්
වැඩසටහෙන් සමෘද්ධිය කියාත්මක ෙවනවා පවුල්වලින් සියයට
30ක් ෙවනුෙවන්. එෙහම නම් දුප්පත්කෙම් සැබෑ පතිශතය සියයට
6.4 ෙනොෙවයි, සියයට 30යි. අන්න ඒක නිවැරැදි කරන්න. ඒ සත්ය
තමයි මා අවෙබෝධ කරලා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්
පකාශ වුණා මාධ්ය පිළිබඳව, මාධ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව.
විෙශේෂෙයන් අපත් ෙම් ෙතොරතුරු, කරුණු කාරණා සියල්ල ලබා
ගන්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට අපට තිෙබන ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් අයිතිය තුළයි. ඒ ෙතොරතුරු රෙට් ජනතාවට දැනුම්
ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් මාධ්ය ක්ෙෂේතයයි. ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන
අයිතිවාසිකමක් තමයි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය, සත්ය දැන

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගැනීෙම් අයිතිය. ඒ ෙතොරතුරු රටට දියත් කරන්න අෙප් රෙට්
මාධ්යවලට අයිතියක් තිෙබනවා, වගකීමක් තිෙබනවා.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ඒක හින්දාද "සිරස"ට නඩු දැම්ෙම්? ඇත්ත දැන ගන්න ද
"සිරස"ට නඩු දැම්ෙම්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න, මහත්මයා.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

"සිරස"ට නඩු දැම්මා ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සමහර අවස්ථාවලදී ඇතැම් මාධ්ය අපත් විෙව්චනය කරලා
තිෙබනවා ඉතාම නිර්දය ආකාරයට. [බාධා කිරීමක්]
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ඒවා උහුලාගන්න අපට හැකියාව
තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම
දාම ඇප කැප ෙවලා සිටින්ෙන් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය
දිනා ගන්නයි. අපි හැම දාම සටන් වදින්ෙන් ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය මහජන මන්තීවරුන්ටත්, ෙම් රෙට්
පුරවැසියන්ටත් ලබා ෙදන්නයි. එක පැත්තකින් ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන් සටන් කර කර, තවත් පැත්තකින්
මාධ්ය මර්දනය කරන්න, මාධ්ය දඩයෙම් යන්න, මාධ්යවලට
තර්ජන ගර්ජන කරන්න අපට කිසිෙසේත් හැකියාවක් නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා මාධ්යයට
වැරැදි අදහසකුයි ෙදන්ෙන්. මාධ්යයට තර්ජන ගර්ජන කරලා ඒ අය
මට්ටු කරන්න හදන්ෙන් මංගල මහත්මයායි. උසාවියට ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් මංගල මහත්මයායි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කථා කරන්න.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පකාශ කෙළේ ෙම්කයි. එක
පැත්තකින් අපි සටන් වදිනවා ඇත්ත දැන ගැනීෙම්, ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය දිනා ගන්න; ඒ අයිතිය ලබා ගන්න. තවත්
පැත්තකින් මාධ්ය මර්දනය කරන්න, මාධ්ය දඩයෙම් යන්න විවිධ
පුද්ගලයන්, විවිධ අවස්ථාවලදී කටයුතු කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කවුද? මංගල ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අපි දැක්කා "සිරස" මාධ්ය ජාලය ගිනිබත් කළා. කවුද ගිනිබත්
කෙළේ? [බාධා කිරීම්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කවුද, මංගල ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
අද වන විට "සිරස" මාධ්ය ජාලයට නඩු වැටිලා තිෙබනවා. මම
අන්න එය දකිනවා, මහා බරපතළ මාධ්ය මර්දනයක් හැටියට.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

හරියට හරි.
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වාර්ෂික මහ බැංකු වාර්තා කියවා බලන්න. [බාධා කිරීම්]
විෙශේෂෙයන්ම ඔය කෑ ගහන ෙගොරවන පුද්ගලයින්
කරුණාකරලා ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් අවෙබෝධ කර ගන්න. ජනවහෙර්
පකට කියමනක් තිෙබනවා,
"උලෙමක් කෑ ගැහුවාට පුර හඳ දිය ෙව්ද
සිවෙලක් ෙලව්වාට කළුගල දිය
ෙව්ද
හූෙනක් රුස්සාට ගඟ දිය ෙබොර
ෙව්ද
බල්ෙලක් බිරුවාට කන්දක්
සුදු
ෙව්ද"
එම නිසා කරුණාකර ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව,
ෙබොරුවට ෙලවන්ෙන් නැතිව, රුස්සන්ෙන් නැතිව, බුරන්ෙන්
නැතිව සත්යය අවෙබෝධ කර ගන්න. ඇත්ත අවෙබෝධ කර ගන්න.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට
කැමතියි අර ඒබහම් ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා එදා -[බාධා කිරීමක්]
ගින්දර ෙද්විය ෙනොෙවයි. රටට ගින්දර දුන්, විදුලි බිල වැඩි කළ
ගින්දර ෙද්විය ෙනොෙවයි, ඒබහම් ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා ෙමන්න
ෙමෙහම පකාශ කළා: "You may fool all the people some of

the time; you can even fool some of the people all the
time; but you can’t fool all of the people all the time".
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබට හැම ෙදනාම ටික කලකට රැවටිය
හැකියි. ඔබට ටික ෙදෙනකු හැම දාම රැවටීමට ලක් කළ හැකියි.
නමුත් ඔබටත් ඔබෙග් රජයටත් සියලු ෙදනාම හැම දාම රැවටිය
ෙනොහැකියි. අන්න ඒ යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ෙගන සමෘද්ධිෙය්
කියාත්මක වන ෙම් ෙබොරුව, ෙම් වංචාව, ෙම් මුළාව නතර කර
සත්යය රටට ඉදිරිපත් කරන්නට ඔබතුමන්ලාෙග් රජයට
ෛධර්යය, ශක්තිය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා ඉතාමත් පිරිසිදු
සිතින් පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Presiding Member)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිෙබනවා.

මම දකිනවා එය මාධ්ය දඩයෙම් යෑමක් හැටියට.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

හරියට හරි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අපට කථා කිරීෙම් නිදහස ෙම් රෙට් තිෙබන්නට ඕනෑ.
එපමණක් ෙනොෙවයි. අපට සත්ය එළි දක්වන මාධ්ය තුළ මාධ්ය
නිදහස, පජාතන්තවාදය කියාත්මක කරන්නට විෙශේෂෙයන්ම
වර්තමාන රජය කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ''සිරස'' මාධ්ය ඇතුළු
ෙම් රෙට් සියලු මාධ්යයන්වලට ෙම් රෙට් සත්යය ෙහළිදරවු කිරීෙම්
අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයිතිය සුරකින්නට රජෙය් බලධාරින් ඇතුළු
මහජන නිෙයෝජිතයින් වන අප සියලු ෙදනාම කටයුතු කරන්නට
ඕනෑ. අන්න එම නිසා, විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පැහැදිලි
ඉල්ලීමක් කරනවා. මාධ්ය හරහා රටට සඟවපු ෙබොරු ෙනොෙවයි,
ඇති තතු යන්නට ඕනෑ. අද සමෘද්ධිය ගැන තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙකොම
සැඟවුණු අසත්යය. ෙබොරුවට කියනවා, දුප්පත්කම සියයට 6.4ට
වැටිලා ලු. එනමුත් සමෘද්ධිය ෙදනවා, රෙටන්ම සියයට 30කට.
ෙමන්න ෙබොරුව. ෙමන්න වංචාව. ෙකොන්දක් නැද්ද, ඇත්තටම
අෙප් රෙට් දුප්පතුන්ෙග් පතිශතය 30යි කියා කියන්න? ෙකොන්දක්
නැද්ද? හැකියාවක් නැද්ද? බුද්ධියක් නැද්ද? අවෙබෝධයක්
නැද්ද?
බුද්ධියක්
නැත්නම්
අවෙබෝධයක්
නැත්නම්
තමන්ෙග්ම රජෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන කියවා බලන්න. තමන්ෙග්ම

[අ.භා. 2.34]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අය වැය කාරක
සභා අවස්ථාෙව් ආර්ථික සංවර්ධන හා ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දි ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා මහත්මා ගාන්ධිෙගන් කථාව පටන් අර ෙගන ඒබහම්
ලින්කන්ෙගන් අවසාන කළා. ඒ කියපු නායකෙයෝ ෙදන්නාම
ලංකාෙවන් පිට. ඒ ෙදෙදනා හමු වන්නට යනවා නම් එක්ෙකෝ
ගුවනින් එෙහම නැත්නම් මුහුදු මාර්ගය හරහා තමයි යන්න
තිෙයන්ෙන්. එතුමා ෙම් කථාව ඉවසා දරා ෙගන අහෙගන ඉඳිවිය
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහත්මා ගාන්ධි ගාවට
යන්නට ඉස්ෙසල්ලා, ඒබහම් ලින්කන් ළඟට යන්න ඉස්ෙසල්ලා
මා යනවා, එතුමාෙග් සදාදරණීය පියා, ආර්. ෙපේමදාස හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශයක් ගැන කියන්න.
ඉතිහාසෙය් හිටපු ෙලෝක නායකයන් ගැන කියන්න
ඉස්ෙසල්ලා මම නම් අෙප් නායකයන් ගැන කථා කරලා ඉන්නවා.

521

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් පියා ෙකොෙහොමද
කිව්ෙව්? "නැති බැරි අය ඇති හැකි අය බවට මා පරිවර්තනය
කරනවා." කියලා කිව්වා. ඒක තමයි ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා
එදා ෙම් රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය් දුන් ෙපොෙරොන්දුව. ඒ ෙපොෙරොන්දුව
දුන් ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා අෙප් රෙට් ජනතාවට "ජන
සවිය" ලබා දුන්නා. ජන සවිලාභින් බවට ෙම් රෙට් ජනතාව
පරිවර්තනය කරලා රුපියල් 25,000ක් -අනිවාර්ය ඉතිරියක්- ඒ
අයෙග් ෙපොත්වලට දානවා කියලා මහා පුරසාරමක් ෙදඩුවා. මම
කියනවා, මහත්මා ගාන්ධි ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඒබහම්
ලින්කන් ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙග් පියා රුපියල්
විසිපන්දාහ දැමූ ෙපොත අපට ෙහොයලා ෙදන්න කියලා. ෙපොත
ෙකෙසේ ෙවතත් අඩු ගණෙන් ඒ ෙපොෙත් එක පිටුවක් ෙහොයා ගන්න
තිෙබනවාද කියන එක කියන්න. අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය්
අගලවත්ත කියන දුෂ්කර ආසනෙය් ජන සවිලාභින් හිටියා. අපි
ගිහිල්ලා ඒ අයෙගන් අහනවා, අඩු ගණෙන් රුපියල් 25,000
ෙකෙසේ ෙවතත් රුපියල් 25ක්වත් තමන්ෙග් ෙපොතක ඉතුරුම්
විධියට දාලා තිබුණාද කියලා.
දැන් ෙමතුමා ෙමතැන කථා කෙළේ, ෙම් ආණ්ඩුව පට්ටපල්
ෙබොරු කරනවා කියලායි. තව ඒවා කිව්වා. ෙසෙරප්පු දාන අයට
සපත්තු දම්මනවා කියලා කිව්වා. ෙම්ස් නැතුව සපත්තු දාන අයට
ෙම්ස් දාලා සපත්තු දම්මනවා කියලා කිව්වා. ඔව්, දැම්මා. ෙම්ස්
දැම්මා අත් ෙදකටයි, කකුල් ෙදකටයි. ෙදකටම දැම්ෙමව්වා.
ෙමොකද ෙහේතුව? මිනී ෙපට්ටියක් ඇතුෙළේ සපත්තු දාෙගන ඉන්ෙන්
නැහැ ෙන්. ෙම්ස් විතර ෙන් දාෙගන ඉන්ෙන්. ඒ විධියට අත්
ෙදකටත් දැම්ෙමව්වා. පසු ගිය ඉතිහාසෙය් අෙප් රෙට්
මිනිස්සුන්ෙග් අත් ෙදකට ෙම්ස්, කකුල් ෙදකට ෙම්ස් දැම්ෙමව්වා.
ෙදකටම දැම්ෙමව්වා. එෙහම කළ ඒ පරම්පරාවට උරුමකම්
කියන, ඒ පරම්පරාෙව් ඉඳෙගන ඒ සියලු ෙද්වල් කළ අය, අම්ෙම්,
දැන් ෙතොත්ත බබ්බු වාෙග් කථා කරනවා. හිල් ෙපොල් කට්ෙටන්
නාවන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඔළුවට වතුර වැටුෙණොත් එෙහම මහා
භයානකයි. හිල් ෙපොල් කට්ෙටන් නාවන්න ඕනෑ. ෙමොකුත් දන්ෙන්
නැති ෙතොත්ත බබ්බු කථා කරනවා වාෙග් තමයි අද කථා
කරන්ෙන්. බත් කෑවාට පස්ෙසේ පැෙපොල් කෑල්ලක් කවන්නම ඕනෑ
කියලා කිව්වා. ගස් ලබු කෑල්ලක් කැව්ෙව් නැත්නම් ෙම් රෙට්
මිනිස්සුන්ට අෙහේනිෙය් මැෙරන්න ෙවනවා, ෙපෝටීන් නැහැ කියලා
කිව්වා. එෙහමයි කිව්ෙව්.
අද සමෘද්ධිය ගැන කථා කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමනි, අපි ඔබට ෙම් ෙවලාෙව් එකක් මතක් කරනවා.
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ඇට අට ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිය කියලා
කියන්ෙන්. තමුන්ෙග් පියාෙග් "ජන සවිය" ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිය
කියලා කියන්ෙන්. ඔෙබ් ආණ්ඩුවලින් ෙපන්වූ භූමිෙතල් කාඩ් පත
ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිය කියලා කියන්ෙන්. සමෘද්ධිය කියලා
කියන්ෙන්, ඊට වඩා ෙවනස් ස්වරූපයකින් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ව
නැඟිට්ටවන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් කවදා හරි සමෘද්ධි
පතිලාභින් ෙනොෙවයි, ෙදපයින් නැඟිටින මිනිසුන් බවට
පරිවර්තනය කරන ව්යාපාරයක්. අපි තමුන්නාන්ෙසේට මතක්
කරන්ෙන් ඒ කාරණයයි. ඉතිහාසෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද
කෙළේ? හැම දාම ඡන්දයක් එන ෙකොට මාළුෙවක් අතට ෙදන
කමෙව්දය තමයි ඉගැන්වූෙය්. ඡන්දයක් එන ෙකොට මාළුවා ෙදන්න
ඕනෑ. ආපහු ඡන්දය එනෙකොට කට අරිනවා, මාළුවා දාන්න ඕනෑ.
මාළුවා දාන කමෙව්දෙයන් අපි ඉවත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
මාළුෙවක් ෙදනවාට වැඩිය ෙහොඳයි බිලී පිත්තක් ෙදන එක.
එතෙකොට ඔහුට හැම දාම මාළුෙවක් අල්ලා ගන්න පුළුවන්.
එතෙකොට කාෙගන්වත් යැෙපන්ෙන් නැතුව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේට මා මතක් කරනවා.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2014
අය වැය ෙල්ඛනෙය් පිටු අංක 11හි ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය
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යටෙත් කියාත්මක ෙවන "දිවි නැඟුම" සහ "ගම නැඟුම"
වැඩසටහන යටෙත් ෙමෙහම තිෙබනවා:
"ගරු කථානායකතුමනි, 2010 ගෘහ ආර්ථික ලක්ෂ 10ක් ඉලක්ක කරමින්
ආරම්භ කළ දිවි නැඟුම අෙප් රෙට් ගෘහ ආර්ථිකය තුළ විවිධ නිෂ්පාදන
කටයුතු නිර්මාණය කර තිෙබනවා. එය දැන් පස්වන රවුමට පෙව්ශ වී
තිෙබනවා. ෙමම අදියෙරන් ආදර්ශ ෙගවතු 125,000ක් ෙගොඩ නැගීමට
අෙප්ක්ෂා කරන අතර එමඟින් ඒ ඒ පෙද්ශවල ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ට
ගැළෙපන බීජ හා පැළෑටි නිෂ්පාදනයද දිරිගන්වනවා....."

ෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් මිනිස්සු තමන්ෙග් නිවස ඇතුෙළේ
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට තමයි ෙම්
තුළින් දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
හැම දාම කඩයට ගිහින්, එෙහම නැත්නම් ෙපොළට ගිහින් එළවලු
ටික, මිරිස් කරල, කරපිංචා ටික, රම්ෙප ටික ෙගනාපු ඒ ෙගදර
මිනිස්සු අද ඒ අත්යවශ්ය ආහාර ටික තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත්
නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා. ෙම්ක ෙනොදැනුවත්වම ඒ අයෙග්
ආර්ථිකයට ෙලොකු පිටුවහලක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා. ෙම්
කමෙව්ද දකින ෙකොට විපක්ෂයට අද දරාෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ
නිසා අද ඒ ෙවනුෙවන් සමෘද්ධිෙය් තිෙබන යම් යම් කාරණා
අරෙගන එතුමන්ලා කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විපක්ෂෙය් ඉන්න එක
එක පක්ෂවලට කාලෙයන් කාලයට කාෙග් හරි නමක් අල්ලා
ගන්න ඕනෑ. හැබැයි ටික දවසකදී එතුමන්ලාට ඒ නම අමතකයි.
පසු ගිය දිනවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉන්න හම්බ වුෙණ්
නැහැ, "පිල්ෙල්, පිල්ෙල්, නවනීදන් පිල්ෙල්" කිය කියා කෑ
ගැහුවා. ඔන්න නවනීදන් පිල්ෙල් ගිහින් මාසයකින් එතුමන්ලාට
ඒ නම අමතකයි. ඊට පස්ෙසේ පසු ගිය දිනවල කැමරන් ගැන
කිව්වා. දැන් එතුමන්ලාෙග් මාතෘකාව ෙජ්ම්ස් පැකර්. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළදී ෙමොකක් ෙහෝ මාතෘකාවක් අරෙගන, ඒ
මාතෘකව ඔස්ෙසේ එතුමන්ලා යනවා. නමුත් ෙමවැනි විෙශේෂිත වු
වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳව කථා කරන ෙවලාෙව්, රෙට් වැදගත්
ෙද්වල් ගැන කථා ෙනොකිරීම පිළිබඳව විපක්ෂයට අෙප් කනගාටුව
පකාශ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන සංචාරක විෂය පථය ගැනත් මා
විෙශේෂෙයන්ම යමක් කියන්න ඕනෑ. අද අපට සතුටු ෙවන්න
පුළුවන් තත්ත්වයකට සංචාරක අංශෙයන් රට ඉදිරියට අරෙගන
යනවා. රට ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළට
සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් ෙහොඳ පිටුවහලක් ලැෙබනවා. අප
දන්නවා 2009ට ෙපර සංචාරකයන් ෙමරටට පැමිණීම අඩු ෙවලා
තිබුණු බව. ෙම් නිසා සංචාරක ව්යාපාරෙය් නියැෙලන
ව්යාපාරිකයන් අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා හිටියා. ඔවුන් තුළ
ෙම් කර්මාන්තය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. සංචාරක
ව්යාපාරය ඉදිරියට යයිද, ෙම් රෙට් නැවත ෙබෝම්බ පත්තු ෙවයිද,
එෙහම වුෙණොත් රටට සංචාරකයන් පැමිණීම අඩු ෙවයිද, අප
අෙයෝජනය කරන මුදල්වලට නැවත අපට පතිඵල ලැෙබයිද
කියන පශ්න ඔවුන් තුළ තිබුණා. නමුත් 2012 වර්ෂෙය්
ෙනොවැම්බර් මාසය අවසන් වන විට සංචාරකයන් දසලක්ෂ
පන්දහසක් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.
නමුත් 2013 දී ෙනොවැම්බර් මාසය අවසන් වන විට අෙප් රටට
පැමිණි සංචාරකයන්ෙග් පමාණය දසලක්ෂය අභිභවා ගියා. ෙම්
ෙදසැම්බර් මාසෙය් පැමිෙණන සංචාරකයනුත් ෙම් පමාණයට
එකතු ෙවනවා. පසු ගිය වසෙර් සංචාරකයන්ෙගන් ෙඩොලර්
බිලියනයක අතිවිශාල මුදලක් උපයා ගැනීමට අපට පුළුවන්කම
ලැබුණා. ෙම් වන විට අප කාමර 25,000කින් ෙම් සංචාරකයන්ෙග්
අවශ්යතා ඉටු කරනවා. එෙසේ කරන ගමන්, අප ඉලක්කගත කර
ගත් වැඩ පිළිෙවළ අනුව අද මුහුදු තීරෙය් පර්චස් එකක්වත් ඉතුරු
ෙවලා නැහැ. ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් තුළ අද ෙලොකු විශ්වාසයක්
තිෙබනවා ෙම් ව්යාපාරය දියුණු ෙවනවාය කියලා. ඒ විශ්වාසයත්
එක්ක ඔවුන් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළකට යනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ව්යාපාරයට නව
අරුතක් එක් කරමින් "අෙප් ගම" නමැති සංකල්පය ෙගොඩ
නඟලා, එම පදර්ශනය පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණයට එහා පැත්ෙත්
පාෙර් ජනකලා ෙක්න්දය පිහිටි ස්ථානෙය් ස්ථානගත කිරීම
සම්බන්ධව අප ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙම් ගැන අද හැම ෙදනාම කථා කරනවා. එතැනට ගිහින්
අෙප් ගමක ආකෘතියක් තුළින් ගමක තිෙබන ඒ ගැමිකම
නරඹන්න ලැබීම, ඒ ආස්වාදය විඳින්න ලැබීම ගැන ලංකාවට
පැමිෙණන සංචාරකයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය සංචාරකයන්
පවා කථා ෙවනවා. ෙමවැනි වැඩසටහන් තුළින් අපට විශාල
වශෙයන් දියුණු ෙවන්න පුළුවන්. සංචාරක ක්ෙෂේතෙය්
ව්යාපාරිකයන්, ආෙයෝජකයන් තමන්ෙග් සංචාරක ගම්මානවල
අෙප් ගම කියන ෙම් සංකල්පය ඉදි කරන්න ෙම් වන විටත්
සැලසුම් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චිකාෙගෝ
වැනි නගරවල ෙමවැනි පැරණි ගම්මාන හදලා තිෙබනවා. ඔවුන්
ෙඩොලර් 250ක් වැනි අධික මිලකින් යුත් ටිකට් පතක් නිකුත් කරලා
තමයි සංචාරකෙයක් එතැනට ඇතුළු කරන්ෙන්. ෙමවැනි ෙද්වල්
තුළින් තමයි අද ආර්ථිකය ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාමර 40,000ක් හැෙදන
ෙකොට, ෙම් එක කාමරයක් වෙට් ෙසේවකයන් කී ෙදෙනක් එකතු
ෙවනවාද? පුද්ගලයන් ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් එක කාමරයක්
වෙට් රැකියාවට එකතු ෙවනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම රැකියා. ෙම්
ඔක්ෙකොම ආර්ථික වශෙයන් ෙකෙරන ෙගොඩ නැගීම්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන්
ෙගොඩ නැගීම ගැන අද අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී අෙප් රෙට්
ආර්ථිකය ෙමොන දිශාවකට ගමන් කරනවාද කියන එක ෙම්
ෙනොෙම්රූ දරුවන්ට කියා දීම සම්බන්ධෙයන්. ඉස්පිරිතාලවල
ෙනොෙම්රූ ළදරු ඒකක තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙනොෙම්රූ ළදරු
ඒකකවලින් බිහි වුණු යම් දරුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇත්නම්,
ඒ දරුවන්ට ෙම් රට ෙකොයි විධියටද ගමන් කරන්ෙන් කියන ඒ
කථාව පැහැදිලි වශෙයන් හරියටම කියා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය, ස්තුතිය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී හදවතින්ම පුද කරනවා.
මට එය මතක් වුෙණ් ගරු අමාත්යතුමනි, පහු ගිය දවසක
රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කියපු කථාවක් නිසායි. එක
පුද්ගලෙයකුෙග් ණය බර ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 350,000යි,
ඒ අනුව රෙට් වත්කම් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන
එක ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. පහු ගිය දවසක ෙම්
විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා ඒ මන්තීතුමා කියනවා, ලංකාෙව්
දරුෙවක් උපදිනෙකොට රුපියල් 350,000ක් ණයයි, හැබැයි
ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් තිෙබනවා, ළමෙයක් උපදිනෙකොටම ඒ
ළමයා ෙවනුෙවන් රෙට් භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි දමලා තිෙබනවා
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඇහුවා ඒ රට
ෙමොකක්ද කියලා. තුන් වතාවක් ඇහුවත් ඒ රට ෙමොකක්ද කියලා
එතුමා කිව්ෙව් නැහැ. මම ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි එෙහම
ඇහුෙව්. එෙහම ඇහුෙව් ඒ රටට ගිහින් ළමෙයක් හදන්න!
ෙදයියන්ෙග පිහිෙටන් අපට තවම පුළුවන්. ඒ වාෙග් ගල් පැෙලන
තර්ක, ඒ වාෙග් අසත්ය පකාශ කරන, බයස්ෙකෝප් නැටුම් නටන,
තමන් කියන ෙද් ගැන වගකීමක් නැති ෙද්ශපාලන චරිත තමයි ෙම්
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් හඬින් මට කවියක් ඇහුණා.
ඒ කවිය ඇෙහනෙකොට මට දැනුණා, පැල් කවිවලින් ඇෙහන ෙසෝ
සුසුම් හඬ. ඒ කවිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු ෙවනවා නම්
ඇතුළු ෙවන්ෙන් ෙම් දවෙසේ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් කවිය මීට
කලිනුත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. 1994
අෙගෝස්තු මාසෙය් 16වැනි දා ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු
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ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවච්ච ෙවලාෙව්, ෙම් කවියම කියා
තිෙබනවා,අද එතුමාෙග් නායකයකයකු වන මංගල සමරවීර. ඔය
කවියම මංගල සමරවීර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ දී එතුමාෙග්
පියාට කියා තිෙබනවා. ඔය කවිය විතරක් ෙනොෙවයි කියලා
තිෙබන්ෙන්. අපි එතරම් ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. ඒ හැන්සාඩ් එක අරෙගන කියවන්න පුළුවන් ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පියා බලයට පත් වුෙණ් 1989 දී. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

එක සැරයක් ෙනොෙවයි මංගල සමරවීර ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් පැටිකිරිය කිව්ෙව්. හැම දාම කිව්වා. තවමත්
කියනවා. පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා, ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා ඔය මහ බැංකු වාර්තාව කියවන ගමන්,
මංගල සමරවීර තමන්ෙග් පියා ගැන කියා තිෙබන ඒවාත්
හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන කියවන්න කියලා.
ගරු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කරන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජයට ෙදන ශක්තියට අෙප් ෙගෞරවය
පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Suresh Premachandran.
You have 25 minutes.
[பி.ப. 2.49]

ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
ெகளரவ ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் ெப ல்
ராஜபக்ஷ அவர்கள் இலங்ைகயின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக
மிக
நீண்ட
உைரெயான்ைற
ஆற்றினார்.
அ
ஆசியாவி ைடய அதிசயமாக இ க்கின்றேதா இல்ைலேயா,
இலங்ைகயின்
ெபா ளாதாரமான
அதிசயத்தக்க
ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்வதாகக் கூறினார். அவர்
தன உைரயில், தன நி வாகத்தின் கீழ் - கட் ப்பாட் ன்
கீழ் - இ க்கின்ற பல விடயங்கைளப் பற்றிப் ேபசினார். அதில்
ட் த்ேதாட்ட உற்பத்தி
தல் ஏற் மதித் தரம் வாய்ந்த
உற்பத்திகைளச் ெசய்வ
ெதாடர்பாக ம்
ட் த்ேதாட்ட,
விவசாய உற்பத்திக க்கு சாியான - நிர்ணய விைலையப்
ெபற் க்ெகா ப்ப
ெதாடர்பாக ம்
சுற் லாத் ைற,
பிராந்திய அபிவி த்தி, கிராமிய அபிவி த்தி, ச ர்த்தி,
விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் - irrigation எனப் பல விடயங்கள்
ெதாடர்பாக ம் ேபசினார். அத் டன், பல ஆண் களாக
த்தம் நடந்த எம
நாட் ல் கடந்த நான்கு வ டங்களாக
அபிவி த்திப்
பணிகள்
எவ்வா
ன்ேனற்றமைடந்
ெசல்கின்றன என்பைதப் பற்றி ம் ள்ளிவிபர அ ப்பைடயில்
எ த் க் காட் னார்.
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ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த
25ஆம் திகதி இந்த வர
ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாம்
வாசிப் மீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
ேபசும்ேபா
நான் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட்ேடன். தற்ெபா
,
ெகளரவ ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள்
இச்சைபயில் இ க்கின்றப யால், மீண் ெமா
ைற அந்த
விடயங்கைளச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.
க்கியமாக
இங்கு பால் உற்பத்தி ெதாடர்பாகப் ேபசப்பட்ட . வன்னியில்
கிட்டத்தட்ட 2,000 பசுக்கைள - கால்நைடகைள - இரா வம்
தன கட் ப்பாட் ன்கீழ் ஒ பண்ைணயில் வளர்த் , பாைல
உற்பத்திெசய்
இரா வ
காம்க க்குக் ெகா ப்ப
மாத்திரமல்ல, ேமலதிகமாக உள்ள பாைல 'ெநஸ்ேல'
கம்பனிக்கும் விற்பைன ெசய்கின்ற . நாங்கள் இங்கு ச ர்த்தி
பற்றி ம் வ ைம ஒழிப் பற்றி ம் ேபசுகின்ேறாம். ஆனால்,
த்தத்தினால் மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மாவட்ட
மக்க ைடய கால்நைடகைள இரா வம் இ வைர கால ம்
உாியவர்களிடம் ஒப்பைடக்காமல் இ க்கின்ற . அப்பகுதி
உயர் பா காப் வலயம் - High Security Zone - என்பதனால்
அங்குள்ள
மக்கள்
தங்க ைடய
கால்நைடகைளத்
ேத ச்ெசன்றா ம்
அப்பகுதிக்குப்
ேபாக
யாமல்
இ க்கின்ற . இதனால், அந்த மக்கள் தங்க ைடய
கால்நைடகைள
மீளப்
ெபற் க்ெகாள்ள
யாமல்
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இங்ேக வ ைம ஒழிப் ப்பற்றிப்
ேபசுவதற்கு ன், த்ைதயன்கட் க்கு ேமற்குப் பகுதியி ள்ள
அந்தக் கால்நைடகைளத் தய ெசய்
அந்த மக்களிடம்
ஒப்பைடக்க நடவ க்ைக எ ங்கள்! என் நான் உங்களிடம்
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அ
அவர்க ைடய வ ைமையப்
ேபாக்குவதற்கு உதவியாக இ க்குெமன நான் க
கின்ேறன்.
அ த் ,
வன்னிப்
பிரேதசத்தி ள்ள
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் பல 'கற்குவாாி'கள் இ க்கின்றன. இைவ
பல்ேவ பட்ட
அபிவி த்தித்
ேதைவக க்காக
உைடக்கப்ப கின்றன.
அவற்ைற
உைடப்பதற்கான
ெகாந்தராத் க்கைள
ப்பைடகளில்
அங்கம்
வகிப்பவர்கள்தாம் எ த்தி க்கிறார்கள். இவர்கள் சட்டத் க்கு
அப்பாற்பட்ட ைறயில் மிக ம் ஆழமாகக் கல் ைடப்பில்
ஈ ப கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, அப்பிரேதசம் காட் ப்
பகுதியாதலால்
அங்குள்ள
மரங்க ம்
ெவட்டப்பட் ,
ெவளியிடங்க க்கு அ ப்பப்ப கின்ற ஒ
கவைலக்குாிய
ெசயற்பா ம்
நைடெப கின்ற .
ெகளரவ
அைமச்சர்
அவர்கேள,
த்தத்தினால்
ற்
தாகப் பாதிக்கப்பட்ட
இப்பிரேதச மக்கைளக் ைக க்கிவிட ேவண் ய ெபா ப் ம்
கடைம ம் உங்க ைடய அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற ;
நீங்கள் இப்பிரேதசத்தின் அபிவி த்திையப் பற்றி மிக
அதிகமாகப் ேபசக்கூ யவர். எனேவ, அப்பிரேதசத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் இத்ெதாழி ல் இலாபம் ஈட்டக்கூ ய வைகயில்,
தங்கைள அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய வைகயில், இந்த
ைறேகடான நடவ க்ைககைள மாற்றியைமப்பதற்கு நீங்கள்
ன்வரேவண் ம்.
அந்த
மக்கள்
அத்ெதாழிைலச்
ெசய்வத டாக
அப்பிராந்தியத்ைத
ன்ேனற் வதற்கு
ஒத் ைழப்
வழங்க
ேவண் ெமன
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நான்
ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன ேபான்
இங்கு
பல்ேவ பட்ட விஷயங்கள் ேபசப்பட்டன. சுற் லாத் ைற
பற்றிப் ேபசப்பட்ட ; அம்பாந்ேதாட்ைடயில் அைமக்கப்பட்ட
திய விமானத்தளம் ெதாடர்பாகப் ேபசப்பட்ட . இந்த
விமானத் தளங்கள் ேதைவயாக இ க்கலாம்; அேதேபான்
ைற கங்கள் ேதைவயாக இ க்கலாம்; நான் ேதைவயில்ைல
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என்
கூறவில்ைல.
ஆனால்,
இலங்ைகையப்
ெபா த்தவைரயில் கடந்த
ப்ப
வ ட காலமாக
த்தம்
நைடெபற்றதனால்
பாதிக்கப்பட்ட
வடக்கு,
கிழக்குப்
பிரேதசங்கள்
இந்தச்
சுற் லாத் ைற
ெதாடர்பாக
எவ்வள
ரம்
அபிவி த்தி
ெசய்யப்ப கின்றன?
ெவளிநாட் ல்
இ க்கின்ற
சுற் லாப்
பயணிகைளக்
கவர்ந்தி க்கக்கூ ய நடவ க்ைககள் எவ்வள
ரம் அங்கு
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன?
நான்
ஒ
விடயத்ைத
ஆரம்பத்தி
ந்ேத
ெசால்
வந்தி க்கின்ேறன்;
கடந்த ைற ம் ெசால் யி ந்ேதன். அதாவ , பலா
விமான நிைலயம் என்ப
ன்னர் இந்தியாவின் தி ச்சிக்கு
அல்ல
ெசன்ைனக்கு விமானங்கள் ேபாய்வரக்கூ ய ஒ
நிைலயமாக இ ந்த . ஆனால், அந்தப் ேபாக்குவரத்
த்த
காலத்திேலா அல்ல
த்த காலத் க்கு
ன்பாகேவா
இைடநி த்தப்பட்
ந்த . இ ந்தா ம், இன்
அந்த
விமான நிைலயம்
ன த்தாரணம் ெசய்யப்பட்
அந்தப்
ேபாக்குவரத்
மீண் ம் நைட ைறக்கு வ மாகவி ந்தால்,
நிச்சயமாக இன் ம் ேமலதிகமான சுற் லாப் பயணிகள்
இந்தியாவி
ந்
இங்கு வரக்கூ ய சாத்தியம் ஏற்ப ம்.
ெசன்ைனயி
ந்ேதா
தி ச்சியி
ந்ேதா
வ பவர்கள்
மாத்திரமல்ல,
லம்ெபயர்ந்தி ப்பவர்கள்கூட
ெசன்ைனபலா
வழியாக யாழ்ப்பாணம் வ வதற்கு அ ஓர் உகந்த
மார்க்கமாக அைம ம். அத டாக யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள
பல்ேவ ெதாழில் வளங்கள் ேம ம் ன்ேனற
ம் என்
நான் க
கின்ேறன். ஆகேவ, அந்த விடய ம் கவனத்தில்
எ க்கப்பட
ேவண் ம்.
ஆனால்,
இன் வைர
அந்த
விடயங்கள் கவனத்தில் எ க்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல.
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! இ
மாத்திரமல்ல,
காங்ேகசன் ைறத்
ைற கம் பற்றி ம் நான் இங்கு கூற
ேவண் ம்.
இன்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களாக
இ க்கின்ற நாங்கள்கூட அங்கு மாவிட்ட ரத் க்கு அப்பால்
ெசல்ல
யாத ஒ
சூழல் இ க்கின்ற . அதாவ
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள ெசல்ல
யாத இன் ெமா
கட் ப்பாட் ப் பிரேதசமாகத்தான் அந்தப்பகுதி இ ந்
வ கிற . கடந்த வாரம் வடக்கு மாகாண தலைமச்சர் அங்கு
ெசன்றேபா , அவர் மாவட்ட ரத்தில் ைவத் த் தி ப்பி
அ ப்பப்பட்ட சம்பவம் ெதாடர்பான ெசய்திகைள நீங்கள்
பத்திாிைககளில்
பார்த்தி ப்பீர்கள்.
ஆகேவ,
அங்கி க்
கக்கூ ய காங்ேகசன் ைறத்
ைற கம் ெசயற்ப த்தப்பட
ேவண் மாக இ ந்தால்,
தலாவ
அங்குள்ள மக்களின்
ேபாக்குவரத் , அதாவ
மக்கள் அங்கு ெசன் வரக்கூ ய
சூழல் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
இன்
நீங்கள்
ேபசுகின்றேபா
ைகயிரதப்
ேபாக்குவரத்
யாழ்ப்பாணம் வைர விஸ்தாிக்கப்ப வதாகக்
கூறினீர்கள்.
உண்ைம!
அைத
நாங்கள்
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். இப்ெபா
கிளிெநாச்சி வைர
ைகயிரதம்
ேபாகின்ற .
அ த்த
வ டத் க்குள்
யாழ்ப்பாணமல்ல, அதன் எல்ைலயான காங்ேகசன் ைற வைர
ைகயிரதம்
ேபாகவி க்கின்ற
என் ம்
ெசால்லப்
ப கின்ற . அவ்வா
அங்கு
ைகயிரதம் ேபாவதாக
இ ந்தாேலா, அந்தத்
ைற கம் சாியான
ைறயில்
ெதாழிற்ப வதாக
இ ந்தாேலா
த ல்
அங்கு
கட் ப்பாட் ப் பிரேதசம் என்ற நிைலைம மாற்றப்பட் ,
மக்கள் அங்கு ேபாய் வரக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப த்தப்பட
ேவண் ம். அங்கி ந்
இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் மீண் ம்
அவர்கள
நிலங்களில்
கு யமர்த்தப்பட
ேவண் ம்.
நிச்சயமாக அந்த விடயங்கள் ெசய்யப்படாத பட்சத்தில், அங்கு
ஏற்ெகனேவ
இ ந்த
ைற கம்,
விமான
நிைலயம்
என்பவற்றினால்
என்ன
பிரேயாசனம்?
என்பைதத்
தய ெசய் சிந்தித் ப் பா ங்கள்!
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த்தம்
வைடந்
நா
வ டங்கள் கடந் விட்ட
நிைலயில், ஒ
வன் ைறச் சம்பவம்கூட நடக்காத ஒ
சூழ்நிைலயில்,
எ த்ததற்ெகல்லாம்
மீண் ம்
மீண் ம்
வி தைலப்
கைளப்
பற்றிய
பாட்ைடேய
பா க்ெகாண்
ந்தால் நிச்சயமாக இந்த நாட்ைட அபிவி த்தி
ெசய்ய
யா . ஆகேவ, எைதப்பற்றிப் ேபசினா ம்
ெதாடர்ச்சியாக
வி தைலப்
கைள
ன்னி த்திப்
ேபசுவைத நீங்கள் இந்த வ டத் டனாவ நி த்திக்ெகாள்ள
ேவண் ம்; நீங்கள் அபிவி த்தி பற்றிப் ேபசுவதாக இ ந்தால்
நிச்சயமாக இந்த விடயங்கள் அைனத்தி ம் கவனெம க்க
ேவண் ெமன் நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
வட மாகாணத் ேதர்த க்குப் பின் நிச்சயமாக இங்கு
ேபசுகின்ற அத்தைன ேப ம், அதாவ
ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள், ெகளரவ அைமச்சர் உட்பட எல்ேலா ேம,
யாழ்ப்பாணத்தில் அல்ல
வட மாகாணத்தில் மிக ம்
ஜனநாயக ாீதியாகத் ேதர்தைல நடத்தி
த்தி ப்பதாகக்
கூ கின்றார்கள். ேதர்தல் நடத்தப்பட்
க்கின்ற . உண்ைம!
ஆனால்,
ேதர்த ல்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்
ன்றி ரண்
ெப ம்பான்ைமக்கு
ேமலாக
ெவன்றி க்கின்ற .
அங்குள்ள
மக்கள்
அவர்க க்கு
வாக்களித்
அந்த ஆைணையக் ெகா த்தி க்கின்றார்கள்.
நிச்சயமாக உங்கள் எல்ேலா க்கும் ெதாி ம், இந்தத்
ேதர்த க்கு ன் இந்தியா எவ்வள
ரம் இந்தத் ேதர்தைல
நடத் ம்ப
அ த்தம் ெகா த்தெதன் . ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் யப்பா க்குச் ெசன்றி ந்தெபா
, அங்கு வட
மாகாணத் ேதர்தல் நடத்தப்ப ம் என்ற உ திெமாழிையக்
ெகா த்தி ந்தார்.
ஆகேவ,
சர்வேதசாீதியாக
ஏற்பட்ட
நிர்ப்பந்தம்தான்
வட
மாகாண
சைபத்
ேதர்தைல
நடத் வதற்குத்
ண் ய . உண்ைமயிேல வட மாகாண
மக்க க்குத் ேதைவயான ஜனநாயக விடயங்கைள நீங்கள்
நிைறேவற்ற வி ம்பவில்ைல.
ெசப்ெரம்பர் 21ஆந் திகதி வட மாகாண சைபத் ேதர்தல்
நைடெபற்ற . அதில்
ன்றில் இரண் க்கும் அதிகமான
ெப ம்பான்ைம வாக்குகைளப் ெபற்
வட மாகாண
சைபையத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்
ெபா ப்ேபற் ள்ள .
வட
மாகாண
சைபயின்
ெசயற்பாட் க்கு அரசாங்கத்தின்
ைமயான ஒத் ைழப் த்
ேதைவ. ஆனால், இன்
சம்பர் மாதமாகி ள்ள ேபாதி ம்
நிச்சயமாக இன் வைரயில் அத்தைகய ஒத் ைழப் மாகாண
சைபக்குக் கிைடக்கவில்ைல என்பைத நாங்கள் அைனவ ம்
அறிேவாம்.
இப்ெபா
யாழ்.
குடாநாட் ல்
காங்ேகசன் ைறயி ள்ள
கள்,
ேகாவில்கள்,
பாடசாைலகள் யா ம் உைடக்கப்ப கின்றன. ேநற்ைறய
தினம் இச்சைபயிேல உைரயாற்றிய ஈ.பீ. .பீ. பிரதிநிதியான
ெகளரவ சந்திரகுமார் அவர்கள், காங்ேகசன் ைறயி ள்ள
ேகாவில்கள்,
கள்,
பாடசாைலகள்
யா ம்
உைடக்கப்ப கின்றெதன்ப
உண்ைமயாகவி ந்தால் அ
உடன யாக நி த்தப்பட ேவண் ம் என் கூறினார். அைவ
உைடக்கப்ப வ உண்ைமயான விடயம். வட மாகாண சைப
தலைமச்சர்
சி.வி.
விக்கிேனஸ்வரன்
அவர்க க்கு
ேநர யாகேவ
காங்ேகசன் ைறக்குச்
ெசன்
அங்கு
உைடக்கப்ப கின்ற
கட் டங்கைளப்
பார்ைவயிடேவா,
அ பற்றி
இரா வத்தின டன்
அல்ல
மத்திய
அரசாங்கத்தின்
அைமச்சர்க டன்
மற் ம்
ஜனாதிபதி
அவர்க டன் ேபசுவதற்ேகா
யவில்ைலெயன்றால் மக்கள்
உ வாக்கிய மாகாண சைபயினால் என்ன பிரேயாசனம்?
நீங்கள் நிமிடத் க்கு ஒ தடைவ 'மஹிந்த சிந்தைன'ையப்
பற்றிப் ேபசுகின்றீர்கள்! மக்கள் உங்க க்கு 25 தடைவகள்
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ஆைண தந்தி க்கிறார்கள் என் ம் அந்த ஆைணயின்
பிரகாரம் நீங்கள் ெசயற்ப வதாக ம் ெசால்கின்றீர்கள்!
அதைன நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். அ ேபால், வட
மாகாணத்ைதப்
ெபா த்தவைரயில்,
மாகாண
சைபத்
ேதர்த ன்ெபா
அங்குள்ள மக்கள் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு
ன்றில் இரண்
ெப ம்பான்ைமையவிட
அதிகப்ப யான
வாக்குகைள
அளித்
ஆைண
ெகா த்தி க்கிறார்கள். வட மாகாணத்தி ள்ள மக்கள்,
பாரா மன்றத் ேதர்த
ம் மாகாண சைபத் ேதர்த
ம்
உள் ராட்சிச் சைபகளின் ேதர்த
ம் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு அந்த ஆைணையக் ெகா த்தி க்கிறார்கள்
என்ப
உங்க க்கும்
ெதாி ம்.
ஆகேவ,
மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அந்த உள் ராட்சிச் சைபக ம் மாகாண
சைபக ம் ஒ ங்காக இயங்கேவண் மா, இல்ைலயா? அைவ
ஒ ங்காக
இயங்கேவண் மாயின்
உங்க ைடய
ஒத் ைழப் த் ேதைவயா, இல்ைலயா? இைவ யா ம்
ஒ ங்காக நடக்குமாக இ ந்தால், இங்கு சர்வேதசத் தைலயீ
எ
ம் ஏற்படமாட்டா . ஆனால், இைவ ஒ ங்காக
நைடெபறாதவிடத் ,
உண்ைமயிேலேய
சர்வேதசத்
தைலயீ கள் ஏற்ப வைதத் தவிர்க்க
யா .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
நாங்கள்
ஒ
விடயத்ைத
அவதானிக்க
ேவண் ம்.
உள் ராட்சிச் சைபகளின் ேதர்தல் நைடெபற்
ஏறத்தாழ
இரண்
வ டங்கள்
வைடந் ள்ளன.
ஆனால்,
இன் ம்கூட உள் ராட்சிச் சைபகளி ள்ள ெசயலாளர்கள்,
அல்ல
உத்திேயாகத்தர்கள் ேயாசிப்ப
என்னெவன்றால்,
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட சைபக்கு அதிகாரங்கள் எ
ம்
கிைடயா ,
உத்திேயாகத்தர்களாகிய
தங்க க்குத்தான்
அதிகாரங்கள்
இ க்கின்றன
என் .
மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட சைபகள், அவ்வா அவர்கள் சிந்திப்ப
தவ
என்
தீர்மானங்கைள நிைறேவற்றிக் க தங்கள்
அ ப்பினா ம், வ டக்கணக்காக அவற் க்கு எவ்வித
பதி ம் அ ப்பப்படாத நிைலைம காணப்ப கின்ற .
அவ்வாறாக தீர்மானங்க ம் க தங்க ம் அ ப்பப்பட்டால்,
அைவ யா ம் - [இைடயீ ]
Please do not disturb me.
உங்க க்கும் time ஒ க்கப்பட்
க்கிற . You speak during
your time; I am on my feet. [இைடயீ ] ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கேள, உங்க க்குக் ேகாபம் வ வதற்குக் காரணம்,
நீங்கள்தான்
Local
Government
இன்
சகல
நடவ க்ைகக க்கும் இைட
விைளவித்
அதைன
இயங்கவிடாமல் த த் வ கின்றீர்கள். யாழ்ப்பாண மாவட்ட
ஒ ங்கிைணப் க் கு த் தைலவராக இ க்கின்ற நீங்கள், வட
மாகாணத்தி ள்ள உள் ராட்சிச் சைபகைள இயங்கவிடா
த ப்பதில் ெபாிய பங்கு வகித்தி க்கிறீர்கள்! எனேவ, நீங்கள்
நிச்சயமாக இவ்விடயத்ைதச் சீர் க்கிப் பார்க்கேவண் ம்.
வட
மாகாணத்தி ள்ள
யாழ்.
மாவட்டத்தின்
உள் ராட்சிச் சைபகள் இயங்கவில்ைலெயன்றால், அதற்குக்
காரணம் ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்க ம் வட
மாகாண
ஆ ந ம்தான்.
இவர்கள்
அங்கி க்கின்ற
ெசயலாளர்கள்
லமாக அச்சைபகைள நடத்தவிடாமல்
த த்தார்கள் என்ப
தம் உண்ைம. வ காமம் கிழக்கு,
வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைபகள் உட்பட இன் ம் பல
பிரேதச
சைபகளி
ந்
அைமச்சர்கள்
உட்பட
அதிகாாிக க்குப் பல க தங்கைள அ ப்பியேபாதி ம்
இன் வைரயில் அதைனயிட் ஒ பதி ம் கிைடக்கவில்ைல
என்பைதயிட் நீங்கள் ேயாசிக்க ேவண் ம். தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த மாகாண சைபயாக இ க்கலாம்,
உள் ராட்சிச் சைபகளாக இ க்கலாம், அவற்றில் தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு
மக்கள்
ஆைண
ெகா த்தி க்கிறார்கள்.
அந்த
ஆைணயின்
பிரகாரம்,
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மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள் அவற்ைற நடத்தப்
ேபாகின்றார்களா
அல்ல
அதிகாாிகள்
நடத்தப்
ேபாகின்றார்களா என்ப தான் என
ேகள்வி! அைமச்சர்
அவர்கேள,
இந்த
நாட் ன்
நற்ெபயர்
ெக வதற்கு
இவர்கள்தான்
காரணெமன்
நான்
ெசால்கின்ேறன்.
இப்ப யான ஆட்கைள ைவத் க்ெகாண் நிச்சயமாக நீங்கள்
அபிவி த்திையச் ெசய்யமாட்டீர்கள்; அைத நீங்கள் கவனத்தில்
ைவத் க்ெகாள் ங்கள். இவ்வா அற்பத்தனமான ைறயில்
ெசயற்ப வதன் காரணமாகத்தான் இந்த அபிவி த்திகள்
நடக்காமல்
இ க்கின்றெதன்பைதத்
தய ெசய்
ாிந் ெகாள் ங்கள். It is high time - இப்ேபாதாவ சாியான
ைறயில் அங்கு ேவைலகள் நடக்குமாக இ ந்தால் நாட் க்கு
நல்ல ெபயர் வ ம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள தமிழ் மக்கள் தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு
ஆைணைய
வழங்கியி க்கிறார்கள்.
மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்வதற்காக, அபிவி த்திகைளச்
ெசய்வதற்காக, மக்க ைடய நிைலைமகைள
ன்ேனற்
வதற்காக அந்த ஆைண வழங்கப்பட்
க்கின்ற . ஆனால்,
அந்த ஆைண அைமச்சரா ம் ஆ நரா ம் அதிகாாிகளா ம்
ம த க்கப்ப கின்ற .
ஆகேவ,
அந்த
நிைலைமைய
மாற் வ
இந்த அரசாங்கத்தின
கடைமயாகும். அ
மாற்றப்பட ேவண் ெமன்பைதேய நான் இங்கு- [இைடயீ ]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමාෙග් Point of Order එක සඳහන්
කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சகல
மாகாணங்களி ம் அந்தந்த மாவட்டத்தி ள்ள அைமச்சர்தான்
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு
க்குத் தைலைமதாங்குகின்றார்.
ஏன், அந்தக் கூட்டத் க்கு விக்ேனஸ்வரன் ஐயா அவர்க க்கு
வர
யா
டக்ளஸ்
ேதவானந்தா
அவர்க டன்
ஒன்றிைணந் -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථා
කරන්න. Hon. Member, you can continue your speech.
ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

Is the interpretation okay, Sir?
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற ெபயாில் வடக்கு மாகாண
அபிவி த்தி
ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
சில
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விடயங்கைள
நான்
இங்கு
சுட் க்காட்ட
ேவண் யி க்கின்ற . இந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' அபிவி த்தித்
திட்டத்தின்கீழ் பல காாியங்கள் நைடெபற்றன.
திகள்
ெசப்பனிடப்பட்டன; மின்சார விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்ட ;
பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டன. இப்ப யாக
அங்கு ெசய்யப்பட்ட அபிவி த்திகைள நாங்கள் நன்றி டன்
நிைன கூ கின்ேறாம்.
அபிவி த்தி
ெசய்யப்படவில்
ைலெயன் ெசால்லவில்ைல. அேதசமயம் இன் ம் பல்ேவ
அபிவி த்திகள்
ெசய்யப்பட
ேவண் யி க்கின்றன.
ஏற்ெகனேவ
நான்
ெசான்ன ேபால,
உள் ராட்சிச்
சைபகைள strengthen பண் வதற்கு - பலப்ப த் வதற்கு
உலக வங்கியி டாகப் பணம் ெகா க்கப்பட்ட . அந்த
உள் ராட்சிச்
சைபகைளப்
பலப்ப த் வதற்காக
அவற் க்கான
திட்டங்கள்
தயாாிக்கப்பட் க்
ெகா க்
கப்பட்டன. அைவ யா ம் அந்தச் சைபகளா ம் மக்களா ம்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட திட்டங்களாகும். அத்திட்டங்கள்கூட
நிராகாிக்கப்பட்டன.

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

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය සඳහන් කරන්න.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

Sir, I want to explain something. Sir, today
Committee Stage Discussion on the Votes of two
Ministries are going on. They are the Ministry of
Economic Development and the Ministry of Investment
Promotion. The Ministry of Local Government and
Provincial Councils will be taken up on some other day.
You can discuss those matters when that is taken up. You
cannot discuss matters relating to Local Government
under the Ministry of Economic Development.
ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

If you cannot understand Tamil, I am very sorry
about it.
அைமச்சர்
அவர்கேள,
அ
ெதாடர்பாக
நான்
உங்க க்கும்
ஒ
க தம்
எ திேனன்.
அந்தக்
க தத் க்குக்கூடச் சாியான பதில் கிைடக்கவில்ைல. இந்த
இலங்ைக நாட் ல் நாங்கள் 3 விதமான நி வாகங்ககைள
நடத் கின்ேறாம். மத்திய அரசு இ க்கின்ற ; மாகாண
அரசாங்கங்கள் இ க்கின்றன; உள் ராட்சி மன்றங்கள்
இ க்கின்றன.
த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில்
மக்கள் ேதர்தல்களில் வாக்களித் த் தமக்குத் ேதைவயான
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்தி க்கின்ற சூழ்நிைலயில்,
நீங்கள் அவற்றி டாக அந்த நி வாகங்கைள நடத்த
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ேவண் மா, இல்ைலயா? ஏன், இதற்கு நீங்கள் பின் க்கு
நிற்கேவண் ம்?
ஏன்,
இதைன
நீங்கள்
இன்ன ம்
ெசய்யவில்ைல? மக்கள் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு
வாக்களித்தார்கள் என்ற காரணத் க்காக அைத நீங்கள்
ஒ க்கிவி வ
சாியானதா? ஆகேவ, தய ெசய்
இதற்கு
ஒத் ைழப் க் ெகா ங்கள்!
இந்த நாட் ல் Commonwealth நா களின் தைலவர்களின்
மாநா
நடந்த . பல்ேவ பட்ட நா களின் பிரதமர்கள்
மற் ம்
தைலவர்கள்
வந்தார்கள்,
சிலர்
வராம ம்
இ ந்தார்கள், சிலர் பகிஷ்காித்தார்கள். வந்தவர்கள் சில
விடயங்கைளச்
ெசான்னார்கள்.
அதாவ
international
investigation, war crimes - இவற்ைறப் பற்றி மற் ம் காணாமற்
ேபாேனார் பற்றி எல்லாம் ேபசப்பட்ட . நீங்கள்கூட உங்கள
ஓர் உைரயில், "இ எங்க ைடய பிரச்சிைன, நாங்கள் ேபசித்
தீர்க்க
ேவண் ய
பிரச்சிைன,
இ
உலகத்தின்
பிரச்சிைனயல்ல!"
என்
குறிப்பிட்
ந்தீர்கள்.
தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப் உங்க டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த
ேவண் ம் என் ம் கூறினீர்கள். ஆனால், ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கேள! நான் உங்க க்கு ஒ விடயத்ைத ஞாபகப்ப த்த
வி ம் கின்ேறன்.
அதாவ
2011ஆம்
ஆண்
இந்த
அரசாங்கத் க்கும்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கும்
இைடயில் ேபச்சுவார்த்ைத நடந்த . நாங்கள் 18
ைற
சந்தித் ப் ேபசிேனாம். அன்
இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதகள்
சாியான தடத்தில் ேபாகவில்ைல என்ற காரணத்தால், தி .
சம்பந்தன் அவர்க ம் நா ம் தி
மாைவ. ேசனாதிராஜா
அவர்க ம் தி . சுமந்திரன் அவர்க ம் உங்கைளச் சந்தித் ,
"இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைத சாியான தடத்தில் ெச த்தப்பட
ேவண் ம், இந்தப் பிரச்சிைனக்குச் சாியான ைறயில் தீர்
காணப்பட ேவண் ம். அதற்குக் கூட்டைமப் அரசாங்கத் க்கு
ைமயான ஆதரைவத் த ம்" என்
கூறியி ந்ேதாம்.
ஆனால், எ
ேம நடக்கவில்ைல! இ ந்தேபாதி ம் தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தவைரயில் நாங்கள் இந்தப்
ேபச்சுவார்த்ைதையச் சாியான தடத்தில், சாியான ைறயில்
ெகாண் ெசன் இனப்பிரச்சிைனக்கு
ைமயான ஒ தீர்
காணப்பட
ேவண் ம்
என்பதில்
அக்கைறயாக
இ க்கின்ேறாம். அந்தத் தீர்
என்ப
எம
மக்க க்கு
மாத்திரமல்ல,
இந்த
நாட் க்கும்
இந்த
நாட் ன்
அபிவி த்திக்கும் ஒ
க்கியமான ேதைவயாக இ க்கின்ற .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஆற்றிய உைர, நிச்சயமாகக்
ேகட் க்ெகாண்
ந்தவர்க க்கு - It is a very rosy picture.
அதாவ , இலங்ைகயின் அபிவி த்தி என்ப
மிகமிகப்
பிரமாதமாக
ன்ேனற்றமைடந்
ெசல்வ
ேபான்ற
ேதாற்றப்பாட்ைடக் காட் ய .

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you can wind up now. Your time is
over.
ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

I will wind up, Sir.
ஆனால், தய ெசய் ஒ
ைற வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப்
பற்றிச் சிந்தி ங்கள்! அங்கு இ க்கக்கூ ய நிைலைமகைளப்
பற்றிச் சிந்தி ங்கள்! இந்த நிைலைமகைள மாற்றியைமப்ப
என்ப இந்த ேநரத்தில் க்கியமான . ஆனால், உங்க க்கு
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அ வ
களாக இ க்கக்கூ யவர்கைள நம்பி நீங்கள் எ
ம்
ெசய் ர்கேளயானால், இந்த நாட்ைட நீங்கள் மீண் ம்
மீண் ம் சகதிக்குள் ைதக்கின்றீர்கள் என் தான் அர்த்தம்
ெகாள்ள
ம். எனேவ, தய ெசய் அந்த அ வ
கைளக்
ைகவிட் ,
இதைன
எவ்வா
சாியான
ைறயில்
ைகயா வ என்பைதப் பற்றிச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! நன்றி,
வணக்கம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Thank you very much, Hon. Member. මීළඟට ගරු
එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලාහ් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාෙග්
කථාවට කලින් මූලාසනය සඳහා ගරු ජානක බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, " ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[பி.ப. 3.12]

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

ஹிஸ் ல்லாஹ் - ெபா ளாதார

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

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
ெகளரவ உ ப்பினர் சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன் அவர்கைளத்
ெதாடர்ந்
உைர
நிகழ்த் வதில்
நான்
மிக ம்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
அவ ைடய
உைரயின்
சில
விடயங்களில் ஒத் ப்ேபாக
யாவிட்டா ம் அேநகமான
விடயங்களில், அதாவ பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காணப்பட
ேவண் யவற்றில்,
நாங்கள்
மிக ம்
கவனத்ேதா
இ க்கின்ேறாம். ெகளரவ உ ப்பினர் தன
உைரயில்
ெசான்னார், "அதி த்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் சர்வேதச
நா களின் அ த்தங்க க்காக வடக்கிேல மாகாண சைபத்
ேதர்தைல நடத்தினார்" என் . ஆனால், அதி த்தம ஜனாதிபதி
அவர்கைளப் பற்றி உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அவர்
அெமாிக்கா, இந்தியா, ஜப்பான், சீனா ேபான்ற நா களின்
அ த்தத் க்காகச் ெசயற்ப கின்ற ஒ
ஜனாதிபதி அல்ல.
சர்வேதச நா கள் ெசால்கின்ற நல்ல விஷயங்கைள, நல்ல
ஆேலாசைனகைள ஏற் , இந்த நாட்
மக்க க்கு எ
ெபா த்தேமா
அைதத்
தீர்மானிக்கின்ற
ஒ
தைலைமத் வம்தான்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்களின்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]

தைலைமத் வம் என்பைத நாங்கள் மிகத் ெதளிவாக
விளங்கிக்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ஆகேவ,
யா ைடய
அ த்தங்க க்காக ம் அங்ேக ேதர்தல் நடத்தப்படவில்ைல.
வடக்கு மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத் கின்றேபா தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்
அந்தத் ேதர்த ல் ெவற்றிெப ம்
என்ப
அரசாங்கத் க்குத் ெதாியாத விடயமல்ல. தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்
மாகாண
சைபத்
ேதர்த ல்
ெவற்றிெப ம்
என்பைத
மிகத்
ெதளிவாகத்
ெதாிந் ெகாண் தான் அதிஉத்தம ஜனாதிபதி அவர்க ைடய
ஆைணயின்ப , எம
அைமச்சர் மாண் மிகு ெப ல்
ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய வழிகாட்ட ல், நாங்கள் அந்தத்
ேதர்த க்கு
கங்ெகா த்ேதாம். அங்குள்ள மக்க க்கு
ஜனநாயகம் வழங்கப்பட ேவண் ம்; அந்தப் பிரேதசங்கள்
அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயிேலேய
அங்கு ேதர்தல் நடத்தப்பட்ட . அந்த மக்க ைடய ஆைணைய
நாங்கள் ஏற் க்ெகாண்ேடாம்.
ெகளரவ
உ ப்பினர்
சுேரஷ்
பிேரமச்சந்திரன்
அவர்க ைடய உைரயிேல, "எ த்ததற்ெகல்லாம் வி தைலப்
கள் என்
குறிப்பி வைத இத்ேதா
நி த்திவிட்
எங்க ைடய பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வைதப்
பற்றி ம் எம
பிரேதச மக்க ைடய பிரச்சிைனக க்குத்
தீர்
காண்ப
பற்றி ம் சிந்தி ங்கள்" என்
நல்லெதா
அபிப்பிராயத்ைத
ன்ைவத்தார்.
நான்
அைத
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாறான ெசயற்பாட் டன்தான்
நாங்கள்
ன்ெசல்ல
ேவண் ம்.
அவ்வா
ெசயற்ப வதன் லம்தான் நாம் எம
பிரச்சிைனக க்குத்
தீர் காண
ம்.
கடந்தவாரம் இச்சைபயிேல ெகளரவ உ ப்பினர் சிறீதரன்
அவர்கள்,
வட
மாகாணத்திேல
கண்ணிெவ கள்
அகற்றப்படவில்ைல;
தமிழ்
மக்கள்
மீள்கு ேயற்
றப்படவில்ைல;
அங்கு
எந்தெவா
அபிவி த்தி ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல;
ஒ
திகூட
அைமக்கப்
படவில்ைல
என
மிகேமாசமான
ைறயிேல
உைரயாற்றியி ந்தார்.
ஆனால்,
ெகளரவ
உ ப்பினர்
அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய உைரயிேல மிகுந்த
நன்றி ணர் டன் வட மாகாணத்திேல பல அபிவி த்தி
ேவைலகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன என் ம்
திகள்
அைமக்கப்பட் ள்ள என் ம் இன் ம் பல ேதைவகள்
ெசய்யேவண் யி க்கின்றன என் ம் குறிப்பிட்டீர்கள். இன்
அதிஉத்தம ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்க ம் தம காலத்தில் அதிகமான
நாட்கைள வடக்கி ம் கிழக்கி ம்தான் ெசலவி கின்றார்கள்.
வட மாகாணம் மீட்கப்பட்ட பின்னர் அங்குள்ள குளங்கள்,
திகள்
என்பன
னரைமக்கப்பட்டன;
பாடசாைலகள்
திறக்கப்பட் அைவகள் இயங்குகின்றன. ெதன்பகுதியி ள்ள
சிங்கள
மக்கள்
எவ்வா
அைனத்
வசதிகைள ம்
அ பவித்
வாழ்கின்றார்கேளா, அேதேபான்
அைனத்
வசதிகைள ம் வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற சி பான்ைம இன
மக்க ம் அ பவிக்க ேவண் ம் என்ற எண்ணத் டன் இர
பகலாக வட மாகாணத்திேல நின்
ெசயற்பட்டவர்தான்
ெகளரவ ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள். ஆனால், அந்த
மக்க க்கு இன் மின் ம் ேதைவகள் இ க்கின்றன; நாங்கள்
அதைன
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம்.
அந்த
மக்க ைடய
பிரச்சிைனகள்
தீர்க்கப்படேவண் ம்.
ஏெனன்றால்
30
ஆண் கள் அங்கு அபிவி த்தி ேவைலகள் நைடெபறவில்ைல.
எனேவ, அங்கு ெபா ளாதாரத்தில் அபிவி த்தி ஏற்பட
ேவண் ம்.
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உல்லாசப் பயணத் ைற பற்றி ம் இங்ேக ேபசப்பட்ட .
இன்
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள பாசிக்குடா, அ கம்ேப,
நிலாெவளி, குச்செவளி ேபான்ற பல பிரேதசங்கள் உல்லாசப்
பயணத் ைறயின்
ேமம்பாட் க்ெகன
அைடயாளங்
காணப்பட் , ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ
ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்க ைடய
தைலைமயிேல
ேகா க்கணக்கான
பாய்
ெசலவிேல
அபிவி த்தி
ெசய்யப்ப கின்றன. பாசிக்குடாவிேல மாத்திரம் 1,000
அைறகைளக்ெகாண்ட
ேஹாட்டல்கள்
அைமக்கும்
திட்டத்திேல இ வைரயில் 500 அைறகைளக்ெகாண்ட
ேஹாட்டல்கள் திறக்கப்பட்
க்கின்றன. அப்பிரேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் அங்கு ேவைல
ெசய்கின்றார்கள். கிழக்கு மாகாணத்திேல ேம ம் சில
பிரேதசங்கைள
அைடயாளங்கண்
அங்கு
உல்லாசப்
பயணத் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான
யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.
ெகளரவ
அைமச்சரவர்கள்
வடக்கி ம்
உல்லாசப்
பயணத் ைறைய
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கான
யற்சிகளில்
ஈ பட்
க்கிறார்.
வட
மாகாணத்திேல எந்ெதந்தப் பிரேதசங்களில் எவ்வாறான
விதத்தில் உல்லாசப் பயணத் ைறைய வி த்திெசய்ய
ம்
என்பைத
அைடயாளங்
காண்பதற்காக
இன்
பல
க த்தரங்குக ம் கூட்டங்க ம் நைடெபற்
வ கின்றன.
ஆகேவ, அவ்வாறான ெசயற்பா க க்கு உங்க ைடய
ரண ஒத் ைழப்ைப நல்கேவண் ெமன நான் உங்களிடம்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இங்கு
எனக்கு
ன்னர்
உைரயாற்றிய
ெகளரவ
உ ப்பினர்
அவர்க க்கு
நான்
ஒன்ைறக்
குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன். கடந்த வாரம் வட மாகாண தலைமச்சர்
மதிப் க்குாிய விக்கிேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள், "நான்
'மஹிந்த சிந்தைன'ைய நைட ைறப்ப த்தமாட்ேடன்" எனக்
குறிப்பிட்
ந்தார்.
அவ்வா
ெசால் க்ெகாண்
பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண
யா ; நாங்கள் அதைனத்
ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். வட மாகாண மக்கள்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் க்கு
வாக்களித்தார்கள்
என்பதற்காக
அவர்கள்
'மஹிந்த
சிந்தைன'ையத்
ேதாற்க த்தார்கள் எனப் ெபா ள்ெகாள்ள
யா . 'மஹிந்த
சிந்தைன' என்ப ஒ ேவைலத்திட்டம். இந்த நா எவ்வா
ன்ேனற்றமைடயேவண் ம்,
எவ்வா
அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட ேவண் ம், இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரம்
எவ்வா கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம், இந்த நாட்
ைடய
உள்ளகத் ைற எவ்வா
ன்னற்றப்பட ேவண் ம், இந்த
நாட்ைடச் சர்ேதச ாீதியிேல எவ்வா
ன்னிைலக்குக்
ெகாண்
ெசல்லேவண் ம்,
என
இந்த
நாட்ைடக்
கட் ெய ப் கின்ற ஒ
ேவைலத்திட்டம்தான் 'மஹிந்த
சிந்தைன' என்ப .
தலைமச்சர் எந்த இனத்ைத, மதத்ைதச்
சார்ந்தவராக ம் இ க்கலாம். ஆனால், இந்த நாட்
ள்ள
ஒ
தலைமச்சர் என்றவைகயில் அவர் 'மஹிந்த சிந்தைன'
ேவைலத்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். அந்தத்
திட்டத்திேல ஓர் இனத் க்கு எதிராக எந்தச் ெசய்தி ம்
ெசால்லப்படவில்ைல.
அ
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் கின்ற ேவைலத்திட்டம்.
அந்த
'மஹிந்த
சிந்தைன'
திட்டத்ைதத்
தன்னால்
நைட ைறப்ப த்த
யாெதன
ஒ
தலைமச்சர்
பகிரங்கமாகக் கூ வாராகவி ந்தால், இந்த அரசாங்கம்
எவ்வா
அவ டன் ஒத் ப்ேபாக
ம்? எவ்வா
அவ டன் இைணந் அைமச்சர்கள் ேவைலெசய்ய
ம்?
ஒ
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு
என்ப
குறித்த ஒ
மாவட்டத்தின் அபிவி த்திையத் தீர்மானிக்கின்ற ஒ சைப.
எம
நாட் ன்
சட்டத்தின்ப ,
குறித்த
மாகாண
தலைமச்ச ம்
குறித்த
மாவட்டத்தின்
சிேரஷ்ட
அைமச்ச ம்தான் அம்மாவட்ட அபிவி த்திக் கு வின்
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தைலவர்கள். "நான் மாவட்ட
கலந் ெகாள்ளமாட்ேடன்"
என்
கூ வாராயின்,
எவ்வா
அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்ள
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அபிவி த்திக் கு வில்
ஒ
தலைமச்சர்
அந்த
மாவட்டத்தில்
ம்?

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
நாங்கள் ெபா ளாதாரத்தில்
ன்ேனற ேவண் ம்; இந்த
நாட்ைடக்
கட் ெய ப் வதற்கான
யற்சிகளில்
ஈ படேவண் ம். ெகளரவ சுேரஷ் பிேரமசந்திரன் அவர்கள்
கூறிய ேபால, "
கள்!
கள்!" என்
கூ வைத
மறந் விட் ,
கடந்த
கால
கசப்பான
நிகழ் கைள
மறந் விட் , நாங்கள் ஒ
திய
கத்தில் கால
எ த் ைவப்ேபாம்! இந்த நா ஒ
திய கத்ைத ேநாக்கிச்
ெசன் ெகாண்
இ க்கின்ற . இன்
இ
ெதாடர்பாக
ெகளரவ அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் மிகத்
ெதளிவாக நீண்ட ேநரம் ேபசினார். கடந்த காலத்தில் - ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சியி ைடய
ஆட்சிக்
காலம்
என்
ெசால்லவில்ைல - எம ெபா ளாதாரம் எவ்வா இ ந்த ,
இன்
நாங்கள்
ெபா ளாதாரத்தில்
எத்திைசயில்
ெசன் ெகாண்
க்கின்ேறாம் என்பைதப் பற்றிச் ெசான்னார்.
அத் டன்,
ஒவ்ெவா
மாணவ ம்
ப க்கேவண் ய,
ெதாிந் ெகாள்ளேவண் ய விடயங்கைளப் பற்றிச் ெசான்னார்.
நாங்கள்
எல்ேலா ம்
ஒன் பட் ,
இந்த
நாட்ைடக்
கட் ெய ப்ப ேவண் ம். இன் உலகத்தி ள்ள பல நா கள்,
குறிப்பாக அெமாிக்கா, பிாித்தானியா ேபான்ற நா கள்கூட,
ெபா ளாதாரத்திேல
ழ்ச்சியைடகின்றேபா , எம
நா
அதில்
ன்ேனறிக்ெகாண்
இ க்கின்ற ; மக்க ைடய
வாழ்க்ைகத்தரம்
ன்ேனற்றமைடந்தி க்கின்ற . இதற்காக
நாங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகளரவ ெப ல்
ராஜபக்ஷ அவர்க க்கும் நிதியைமச்சின் ெசயலாளர் டாக்டர்
பீ.பி. ஜயசுந்தர அவர்க க்கும் நன்றி கூறேவண் ம்.

In the history of the Sri Lankan Tourism Industry, we
were able to receive more than one million tourists up to
30th November, 2013. Accordingly, our total income
from tourism is more than Rs. 1 billion. The Sri Lanka
Tourism Promotion Bureau is making many arrangements
to promote Sri Lanka in Russia, Ukraine, Japan, China,
India and in many places. We are making all efforts to
promote Sri Lanka internationally.
During the CHOGM 2013, over 150 travel and tour
operators from Russia, Ukraine, Belarus, China, India,
Singapore, Malaysia, Japan, South Korea, UAE, Saudi
Arabia and the UK participated at the Tourism Forum.
Thirty five travel industry representatives from other
countries also participated.
After the establishment of peace in Sri Lanka, a
special mechanism was formed at the Sri Lanka Tourism
Development Authority to facilitate investors who are
interested in investing in tourism-related projects.
Finally, I take this opportunity to express my thanks
and gratitude to the Minister, Hon. Basil Rajapaksa for his
leadership and guidance to develop the country manifold.
He shows great enthusiasm in the Ministry’s
administration, regional development, investment and
projects, livelihood development, tourism promotion, self
-employment, poverty alleviation, investment and
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tourism, and school development. Our Hon. Minister’s
hard work is par excellence and it is very lively to work
with him.
Thank you.
[අ.භා. 3.23]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා
කරන්නට ඉඩ පස්ථාවක් ලබා දීම මා අගය කරනවා.
ගරු හිස්බුල්ලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කළාට පසුව, මෙග්
කථාෙව් ආරම්භය මා බලාෙපොෙරොත්තු වූවාට වඩා ෙපොඩ්ඩක්
ෙවනස් වුණා. ෙමොකද, එතුමා සඳහන් කළ ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය
ව්යාපාරික සමුළුව සම්බන්ධෙයන් මා යමක් කිව යුතුයි.
රටවල් ගණනාවක් ෙම් සමුළුවට ආවාය කිව්වා. එතැන පුටු
ටික පිෙරව්වා. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් දැන ගන්නට පුළුවන්,
ඒකට ෙකොතරම් certificates සහ registration forms ලැබුණා ද;
ආෙයෝජන ගැන එතැනදී කී ෙදෙනක් කථා කළා ද කියන එක
ගැන. මම හිතන්ෙන් ෙම්ක තමයි මෑතකදී වුණ මහ ෙලොකුම
විහිළුව කියලායි. Commonwealth කියලා ෙගනැල්ලා, චීනු ටික
පැෙටව්වා ඒකට. ඒ අය Commonwealth එෙකන් ද? ෙම් වාෙග්
ඒවා ෙහොඳයි අත් පුඩි ගහන්න. අන්තිමට ලාංකිකයන්ෙග් තිෙබන
ආෙයෝජනත් ඒ පැත්තට හරවලා තිෙබන ටිකත් නැති කරන එක
තමයි කෙළේ.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම වග කීමකින් කියනවා, ෙමොනවාද ෙම්
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා ආෙයෝජන මණ්ඩලය පුදුම ෙවලා
ඉන්නවාය කියන එක.
මට ෙපෙනන විධියට ආෙයෝජන මණ්ඩලය අලුත් ගමනක්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒක රටට ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධෙයන්
විෙව්චනය කිරීමට ෙපර මා ෙසොයා බලා තිෙබනවා. මා හිතන
විධියට හරි මාර්ගෙය් යන්න හදනවා. මා නැවත ඇමතිතුමාට
මතක් කරනවා, යම් ෙකොම්පැනියක් ෙම් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට
ආවා නම්, දවස් තිහකින් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් අවසරය ලබා
දුන්නා නම්, අන්න එදාට තමයි හරියාකාරව ආෙයෝජන මණ්ඩලය
ඉදිරියට යන්ෙන් කියන එක. ෙමොකද, පශ්න ගණනාවක්
තිෙබනවා. ආෙයෝජකෙයෝ හැම රටකටම ආෙයෝජන කරන්න
යනවා. ඒ යන අෙනකුත් රටවලට වැඩිය කැපී ෙපෙනන විධියට
ෙම් රෙට් ආෙයෝජනයට යම් විධියකින් අවසර ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් කියන රජ පවුෙලන් එන ආෙයෝජනවලට විතරක් ෙනොෙවයි[බාධා කිරීමක්] සාමාන්ය විෙද්ශිකෙයක් ඇවිල්ලා ෙම් රෙට්
ආෙයෝජනය කරන්න හැදුෙවොත් ඒක තමයි සැබෑ ආෙයෝජනය.
ෙම් කටයුතු තමයි ඉක්මන් කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. අර මිහින්
ලංකා ආයතනය වාෙග් පැය විසි හතෙරන් කරන ඒවා අපට අවශ්ය
නැහැ. ඊට වැඩිය ෙහොඳට, රටට ඔබින විධියට කටයුතු කිරීම තමයි
අපට අවශ්ය.
හිස්බුල්ලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එවැනි කථාවක්
ෙනොකළා නම් ඒක ඔබතුමා දරන නිෙයෝජ්ය අමාත්යකමට ෙලොකු
පහරක් එල්ල වන්නට ඉඩ තිෙබනවා. නමුත් සැබෑ තත්ත්වය
ෙමොකක්ද? ෙම් ආෙයෝජන ෙම් රටට එනවාද? අද සැබෑ ආෙයෝජන
ෙම් රටට එනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය? ෙම්
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 8කින් වර්ධනය කරන්න
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
අවශ්ය නම් ඉතිරි කිරීම් අවශ්යයි. ඉතිරි කිරීම් සියයට 25-30 දක්වා
තත්ත්වයක තිෙයන ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 1කින්
වැඩි කිරීමට සියයට 8ක ආෙයෝජනයක් ෙහෝ capital base එකක්
අවශ්යයි. ඉතිරි කිරීම් මදි නම් විෙද්ශීය ආෙයෝජන එන්න අවශ්යයි.
විෙද්ශීය ආෙයෝජන ෙගන්වනවා නම් ඒක ෙම් රෙට් හැඩ රුව
අරෙගන, ඒ අය අෙප් අභිලාෂයට කටයුතු කරනවා මිසක් ඒ
ෙගොල්ලන්ට උදවු කිරීම ෙනොෙවයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. නමුත්
එෙසේ කරන ගමන් අපට බලන්න අවශ්යයි, ෙකොෙහොමද ෙම්
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් කියන එක. ආෙයෝජන රටට
අවශ්යයි. ඒ ආෙයෝජන රටට ෙගෙනන එක ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්
ෙලොකු කාර්ය භාරයක්. ෙම්ක Ministry of Economic
Development එකට අයිතිද, Ministry of Investment Promotion
එකට අයිතිද කවුද දන්ෙන්? ෙමොකද, ෙම්ෙක් හැටහුටහමාරක
ඇමතිවරු ඉන්නවා. ෙකොෙහේ ෙමොනවා ඔබනවාද දන්ෙන් නැහැ.
ෙකොෙහොමත් එක තැනකින් තමයි ෙම්වාට අවසර ලැෙබන්ෙන්.
නමුත් ඒ යෑම නරක නැහැ. අපට ෙපෙනනවා, යමක් ෙවනවා
කියලා. නමුත් ෙම්ක රටට ෙකොයි ආකාරෙයන්ද බලපාන්ෙන්?
Sector developments - ඒ කියන්ෙන් අංශ සංවර්ධනය. ෙම් අංශ
සංවර්ධනය ෙවන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද? අෙප් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය දැන් සියයට 62ක්, 63ක් ෙසේවා අංශයට යනවා. ෙම්ක
ෙම් අංශයට ෙයොමු කරලා, කාර්මික අංශය සහ කෘෂිකාර්මික
අංශයට තිෙබන පමුඛත්වය අඩු ෙවලා තිෙබන එක නිවැරදි කිරීම
අවශ්යයි. ෙසේවා අංශය දියුණු කරනවා වාෙග්ම අෙනක් අංශත් අෙප්
import substitution එකට පාවිච්චි කරන්න අවශ්යයි. ඒක ෙකොයි
ආකාරෙයන් ෙවනවාද කියන එක අපට තවම ෙපෙනන්න නැහැ.
මා හිතන විධියට ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක තමයි, ආර්ථිකෙය් කැඩපත.
It is the barometer of the economy. So, how will these
two Ministries certainly reflect the overall view on the
country’s economy for the perception of the people? I think
there is a big question mark regarding that. ෙමහි තිෙබන
මූලිකම පශ්නය තමයි, ෙම් රෙට් වියදම සියයට 200කින් 300කින්
වැඩි ෙවනවා. නමුත් ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන් සියයට 10කින්
15කින්. ෙම් පරතරය වැඩි වීම තමයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා
රුපියෙල් අගය හරියට නිසියාකාරව තිබුෙණ් නැත්නම් ඒක තමයි
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.

A realistic value of the rupee is essential at a time
when you basically have an export-driven economy. My
political Guru, the late Hon. Lalith Athulath Mudali said,
“Either you export or perish”. We are not second to that
stage at the moment. Our Balance of Payments is having a
deficit because of this problem. So, on that particular
score, we need to ensure that the export-driven approach
and import-substitution approach are taken into account
not only in terms of Balance of Payments, but also in
terms of the labour unemployment problem that
prevalent. So, on that particular basis, I would like you to
ensure that ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙම්
අමාත්යාංශ ෙදක තමයි ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට වැදගත්ම වන
අමාත්යාංශ ෙදක. එය දැන් යම් විධියකට කඩා වැටිලා තිබුණත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නැවත පුනර්ජීවනය ෙදන තුරු
ඔබතුමන්ලා නිසියාකාරව පාලනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා
තමයි අපි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක් ඇමතිවරයා වශෙයන්
දාලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙහොඳයි කිව්ෙව් ඒ සම්බන්ධෙයනුයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පළපුරුද්ද තිෙබන නිසා ඒක හරියාකාරව
කරෙගන යෑමයි අවශ්ය වන්ෙන්.

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

කවදාද එන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කෑ ගහන එක්ෙකනාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටිෙය්. ඊට
පිටුපසින් ඉන්න එක්ෙකනාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. අපි කථා
කරන ෙම් ඇමතිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටිෙය්. දැන්
ෙපෙනනවාෙන්, ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද තිෙබන්ෙන් කියලා.
ඇමතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
input cost එක -

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 රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අනවශ්ය අය, අංෙගොඩ ඉන්න ඕනෑ අය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
හිටියාම තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. අපි ඔක්ෙකොටම අංෙගොඩ යන්න
ෙව්වි. ඇමතිතුමනි, මම input cost එක සම්බන්ධෙයන් අහනවා.
Input cost එක වැඩි ෙවන එක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.
ෙම් රෙට් විදුලි බිල සියයට 35කින්, 40කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවාය කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අද ලංකාවට එන
ආෙයෝජකයින් කථා කරනවා. ෙම්ක නිවැරැදි කරන්න අවශ්යයි.
ඔබතුමන්ලා ෙම් කටයුත්ත කෙළේ නැත්නම් පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. රුපියෙල් අගය අධිතක්ෙසේරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම අෙප් ශමයට අධික මුදල් පමාණයක් ෙගවන නිසා
තරගකාරි තත්ත්වය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. බංග්ලා ෙද්ශය,
කාම්ෙබෝජය, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව යන රටවල් හා අෙප් රට
සම කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් ඵලදායිතාව productivity එක- ඊට වඩා ෙහොඳයි. අවශ්ය වන්ෙන් අනවශ්ය
සාධක ටික නිවැරැදි කිරීමයි. නැත්නම් ෙවන්ෙන් අපි නිකම් කථා
කරන එක පමණයි. ලංකාෙව් සම්පත් තිෙබනවා. විෙද්ශිකයින්
අෙප් රටට ආෙයෝජනය කරන්න එනවා. නමුත් අෙප්
නිෂ්පාදකයින්ට තරග කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.
ෙම්ක තමයි අද ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.
බලන්න, clearing agentලා ගැන. Clearing agentලා ගැන
කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට රුපියල් 25,000ක් ෙගවලා
10,800 ෙදෙනකු ලියා පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් ෙදසැම්බර්
මාසෙය් 31වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙගවලා
ඔවුන් ආපසු ලියා පදිංචි ෙවන්න අවශ්යයිලු. ආපසු රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකක් වියදම් කරලා ලියා පදිංචි ෙවන්න පුළුවන් කාටද? ෙම්ක
අර self-employment ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් කරපු ෙද්වල්.
ෙම් කටයුතු ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය හා සම්බන්ධයි. සූරා
ගන්න සල්ලි ගහක් ඇති කරන්න ඕනෑ වුණාම අය වැෙයන් ෙම්
ෙවනස ඇති කළා. රුපියල් 25,000ක් ෙගවන්න තිබුණු එකට
ෙදසැම්බර් මාසයට ඉස්ෙසල්ලා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙගවන්න
ෙවලා. ෙම්වා දරා ගන්න බැරි ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම තමයි, EPF,
ETF. අපි දන්නවා, ෙකොම්පැනි සම්බන්ධෙයන්. මටත් ෙකොම්පැනි
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙකොම්පැනි රුපියල් 250ක් ෙගව්ෙව් නැහැ
කියලා EPF එෙකන් නඩු දමනවා. SLTB එක ෙකෝටි 580ක්
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ෙගවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒෙගොල්ලන් නිදැල්ෙල් සිටිනවා.
ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම්වා විහිළු කථා. රුපියල් 200ක් ලබා ගන්න වැය
වන නීතිඥ ගාස්තු ෙවනුෙවන් අද රුපියල් 5,000ක් විතර ෙගවන්න
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මනසක්
නැති නිසා ද? ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. අද සියයට 89ක්
ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක පිරිසයි. අද ෙම් රෙට්
ආෙයෝජනවලින් සියයට 78ක් තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්.
ෙම් වාෙග් පශ්න තමයි නිරාකරණය කර ගන්න අවශ්ය වන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා අමාත්යාංශ ධුර අරෙගන වැඩක් නැහැ, ෙම් වාෙග්
සරල පශ්න විසඳන්න බැරි නම්. ෙම්වා ලාංකිකයින්ෙග් පශ්න.
ඒ වාෙග්ම තමයි, Labour GSP එෙක් EU එක සම්බන්ධෙයන්
තිෙබන පශ්නය. ඔබතුමන්ලාට නැවත නැවත ෙම් කාරණය ගැන
මතක් කරනවා. 2010 Labour GSP නැති වන ෙකොට,
කරුණාකරලා ෙම්ක නිවැරැදි කරන්න අවශ්යයි කියලා කියන
ෙකොට අපිට හිනා වුණා. එදා මම ෙවෙළඳ ඇමති වශෙයන් ෙම්
රටට Labour GSP ෙගෙනන්න උදවු කරපු මනුෂ්යෙයකු වශෙයන්
අපි කිව්වා, US Dollars 1.3 million විතර නැති ෙවනවාය; ෙකෝටි
16,000ක් විතර නැති ෙවනවාය කියා. කිසිම ණයක් ගන්න ඕනෑ
නැහැ, ෙගවන්න ෙපොලී පමාණයක් නැහැ, තිෙබන්ෙන්
ව්යවස්ථානුකූලව වැඩ කිරීම විතරයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අංෙගොඩ යන මනුස්සයා එළියට ගිය
නිසා දැන් කථා කරන්න ෙල්සියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන වැටීම
ෙම් දවස්වල ෙපෙනනවා. ෙම් Labour GSP එක සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවක් වශෙයන්
ඒ සඳහා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි. ඒ ගැන කටයුතු
කෙළොත් ණය ගන්න ෙලෝකයට ගිහිල්ලා දණ ගහන්න
අවශ්යතාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙතොප්පිය දා ගන්නවා නම් දා ගන්න කියන්න.
මහින්ද රාජපක්ෂ ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්න ෙමතැන කථා
කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් එළියට
ගිහිල්ලා ඕක කියන්න. එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්, තමාට
ෙකොන්දක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා කත් ඇද්දාට කමක් නැහැ. අපිත් එක්ක
ෙසල්ලම් කරන්න හදනවා නම් ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ්ය
වන්ෙන් නිර්භීත කට්ටිය මිසක් ෙම් වාෙග් ෙසවලෙයෝ

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

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

ෙනොෙවයි. ඒක දැන ගන්න අවශ්යයි. අපි චන්දිකාලා, මහින්ද
රාජපක්ෂලා එක්ක සටන් කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික කාරණාවලට
ෙනොෙවයි. රටට තිෙබන ආදරය නිසයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
රෙට් වංචා කරන ෙකොට, ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ නැති කරන
ෙකොට, ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් නැති කරන ෙකොට ඒ
සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි සටන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා Labour GSP
එක ගන්න බැරි වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් හරක්

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

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අංෙගොඩ යවන්න ඕනෑ, විනිමය වංචා කරලා -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් වාෙග් පුත්තලම් බූරුෙවෝ

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

ෙමහාට ඇවිල්ලා -

නිසායි. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන මානව
අයිතිවාසිකම් නැති ෙවලා ෙම් රටට ෙකෝටි දාසයදහසක් එන්න
තිෙබන හැකියාව අද නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්නය අද
ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමාෙග් කර උඩ තියලා තියන්ෙන් ෙම්
කටයුතු නිසායි. ෙම්වා නිවැරදි කරන්න. ඇයි කරන්න බැරි
වන්ෙන්? දැන් ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක
සමුළුෙව් සභාපති ධුරය දරනවා. දැන් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න
තිෙබනවා. දැන් ෙලෝකයට එකක් කියලා, ලංකාවට තව එකක්
කියලා ඒ විධිෙය් සැණෙකළි ඇති කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා
දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. එතෙකොට ෙම්
රෙට් ආෙයෝජකයින්ට මීට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.
දැන් බලන්න, ෙම් "ටාගට්" කියන ෙපොත. ෙම් රෙට් අනවශ්ය
වියදමක් ඇති කර තිෙබනවා කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග්
ෙද්වල්වලටයි. දැන් ෙම් ෙපොත් පිංච ගහන්ෙන් රාජපක්ෂලාට
විතරයි. ෙම්කට ෙගවන්ෙන් Sri Lanka Telecom. ෙම්කට
ෙගවන්ෙන් Sri Lanka Insurance. ෙම්කට ෙගවන්ෙන් Mobitel.
දැන් ෙම්වාට ඉන්ෙන් රාජපක්ෂලා විතරයි. ඇයි, ෙම් රජෙය්
ෙවනත් ඇමතිවරු නැද්ද? විපක්ෂය නැද්ද? කවුද ෙම්ෙක්
ඉන්ෙන්? කවුද ෙම්කට ෙගවන්ෙන්? රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරලා
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්නද ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන්? ෙම් විධිෙය්
පචාරයක් හැම ඇමතිවරයාටම ෙදන එක ෙවනම ෙදයක්. ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන එක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් එක ෙදයක්
පමණක් ඉලක්ක කරෙගන කරන ෙම් වාෙග් නාස්ති නිසා තමයි
මා ඇමතිතුමාට කිව්ෙව් අෙප් input cost එක වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ෙම් input cost එක වැඩි වන ෙකොට ලංකාව
ෙකොෙහොමද තරග කරන්ෙන් බංග්ලා ෙද්ශය එක්ක.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

දැන් බලන්න, අවුරුදු පහකට ඉස්ෙසල්ලා අපි ඇඟලුම්
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් US Dollars මිලියන 2.4ක නිෂ්පාදන
අපනයනය කරන ෙකොට බංග්ලා ෙද්ශය US Dollars මිලියන 5ක
නිෂ්පාදන අපනයනය කළා. දැන් 2012 අපි US Dollars මිලියන
4.5ක නිෂ්පාදන අපනයනය කරන ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් US
Dollars මිලියන 19ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක
ෙකොෙහොමද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ට
තාක්ෂණික දැනුම ලබා දුන්නා. දැන් ෙමොනවාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අෙප් ඵලදායිතාව ෙහොඳයි. අපි නිෂ්පාදනය කරන
භාණ්ඩ ෙහොඳයි; අෙප් මිල ෙහොඳයි. නමුත් අෙප් නිෂ්පාදන පමාණය
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි? ෙම් රෙට් පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත්
එෙහේ නිෂ්පාදන පමාණයත් වැඩි ෙවලා; ගුණාත්මකභාවයත් වැඩි
ෙවලා; ලැෙබන සල්ලි පමාණයත් වැඩි ෙවලා. ඒ වාෙග්ම තමයි
මාලදිවයින. බලන්න, අපට ඉස්ෙසල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් සංචාරක
කර්මාන්තෙය් හිටියාද කියලා. අපි තමයි ඉස්ෙසල්ලා හිටිෙය්.
1988, 1989 අපට ලක්ෂ පහමාරක, හයක විතර සංචාරකයින්
පමාණයක් හිටියා. දැන් ලක්ෂ 10කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
මාලදිවයිෙන් අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් -
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(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

ගිෙයොත් සාමාන්යෙයන් අවුරුදු ෙදකක් තිෙබන එක අද මාස
හයකින් ෙගෙනනවා. වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්
මාසයකින් ෙදන්න අවසර ලබාවි. ඒ වාෙග්ම අද මාලදිවයිෙන්
මෙග් මිත යාමින් ජනාධිපති තනතුරට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අය සංචාරක කර්මාන්තය පැත්ෙතන් ෙලොකු අභිෙයෝගයක්
ලංකාවට ඉදිරිපත් කරන්න යනවා. අපි සූදානමින් සිටිය යුතුයි.
ආෙයෝජන මණ්ඩලය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙසේවා අංශය, මූල්ය
අංශය පැත්තට ෙග්න්න හදනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි විධිමත්ව
කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම්වා අපි කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය; ෙම්
අෙප් ආර්ථිකය නිසායි. ෙම්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ආර්ථිකයක්වත්, රාජපක්ෂ ආර්ථිකයක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක
ශී ලංකා ආර්ථිකය. අප සියලු ෙදනාටම එකට ඉන්න පුළුවන් වන
විධියට ෙමය හදමු. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් කියන
අපි ඔක්ෙකෝටම එකට ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති කරන්න
ඕනෑ. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමාට පිටුපස ආසනයක සිටින
හිස්බුල්ලා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අහන්න පුළුවන්ද, "මම මුස්ලිම්
ෙකෙනක්, මට ෙමෙහම ජීවත් වන්න පුළුවන්ද?" කියලා. භෙය්
දඟලනවා. ඒ වාෙග්ම විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාට -කරුණා අම්මාන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට- කියන්න
පුළුවන්ද, "ෙම් අෙප් රට" කියලා.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

That happened because of the war.

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් අහ ගන්නෙකෝ. මාලදිවයිෙන් ලක්ෂ 13ක් ෙවලා
තිෙබනවා ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසය වන ෙකොට. ඉතින් බලන්න, ඒ
වාෙග් ෙපොඩි රටක, ජනතාව ෙදලක්ෂහැටදහසක් ජීවත් වන
රටකට ලක්ෂ 13ක් දක්වා වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් වුණා.
අපට වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්, ලක්ෂ 10ක් දක්වා
පමණයි. දැන් යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු පහයි. ෙමොනවාද ෙම්
කථා කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තෙය් අවුරුදු සියයක්
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. අවුරුදු ෙදකකින් ෙවනසක් ඇති
කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව බලන විට අෙප් සංචාරක
කර්මාන්තයත් අද ෙදවැනි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බැරි ෙවලාවත් බැසිල් රාජපක්ෂ ෙහෝ
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටින් පිට ගිෙයොත් අන්න සුද්ෙදක් ගිහිල්ලා
ආවා කියනවා. ෙමොකද, dual passport. ෙමන්න ෙම්වාත් දානවා.
පැය 24ම එෙහ ෙමෙහ ගිහිල්ලා ආෙවොත් ඔන්න සුද්ෙදක් රටින්
ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් ඒවාද සංචාරක
කර්මාන්තයට අවශ්ය වන්ෙන්? ඒක ඔප්පු කරන්න තවත් එකක්
කියනවා. ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙම් සුද්දන්ෙග් US
Dollarsවලින් නම් 91යි. ෙම්ක සන්සන්දනය කෙළොත්
මාලදිවයිනත් එක්ක US Dollars 350යි. ඉතින් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙවනසක් තිෙබනවා ෙන්ද? ඉතින් ෙම් කථා
කරන්න, අහ ගන්න බැරි අය ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කන එක ගැන
අහන්න ෙදයක් තිෙබනවා ද? ෙම්වා තමයි විනාශකාරී වැඩ
කටයුතු. අඩු ගාෙන් ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමාට එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් වැඩ කටයුතු කරපු පළපුරුද්ද තිෙබන නිසා
මහන්සිෙයන් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. තමන්ෙග්
නිලධාරින්ටත් ඒ වාෙග්ම අවවාද ෙදන්න. මා කිව්වා වාෙග්
ඔබතුමා නැති අවස්ථාෙව්දී ආෙයෝජන මණ්ඩලයට යම් විධියකින්
application එකක් ආෙවොත් දවස් 30කින් ඒකට අවසරය ලබා
ෙදන්න කටයුතු කරන්න. මා දන්නවා ඒක ෙවනවා කියලා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් පාෙයෝගික දැනුමක් තිෙබන නිසා මා ඒක ගැන
කථා කරනවා. නමුත් ඒ කටයුතු තව පිරිසිදු කරන්න අවශ්යයි.
ෙම්ක පුළුවන් ඉක්මනින් කරන්න. ෙමොකද, ඉන්දියාවට අද

542
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, තමන්ෙග් පාලකෙයෝ ඉදිරිපිට කියාවි. නමුත් ඡන්ද
දායකෙයෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් ද? බැහැ. ෙමන්න
ෙම් නිසා ශී ලංකා අනන්යතාව තුළින් ෙම් රට සංවර්ධනය කෙළේ
නැත්නම්, ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. ඒ සඳහා වැඩි කාලයක්
යන්ෙන් නැහැ. ඒ කඩා වැෙටන එක නැවැත්වීම අෙප් යුතුකමක්ය
කියලා විපක්ෂයක් වශෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.
ඇමතිතුමනි, පිට රට අය පමණක් ෙනොෙවයි, ලාංකිකයන්
අෙප් රට ගැන කියන්ෙන් ෙමොනවාද බලන්න. ෙම් දිනවල පුවත්
පත් වාර්තා කර තිෙබනවා, “Porsche to see 60 per cent growth
in sales in Sri Lanka” කියලා. හැබැයි ගිය අවුරුද්දට වැඩිය ෙම්
අවුරුද්ෙද් ඔවුන්ෙග් වර්ධනය කීයද කියලා අපි යුනිලීවර්
ෙකොම්පැනිෙයන් ඇහුෙවොත්, සියයට 12ක අඩු වීමක් තිෙබනවා
කියලා ඔවුන් කියනවා. අබාන්ස් ආයතනෙයන් ඇහුෙවොත්,
සියයට 3ක අඩු වීමක් තිෙබන බව කියනවා. සැම්සුන්
ආයතනෙයන් ඇහුෙවොත්, සියයට 15ක අඩු වීමක් තිෙබන බව
කියනවා. සිංගර් ආයතනෙයන් ඇහුෙවොත්, සියයට 18ක අඩු වීමක්
තිෙබන බව කියනවා. නමුත් Porsche is to see 60 per cent
growth in sales in Sri Lanka. ෙම් Porsche කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙම් වාෙග් අති සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ විකිණීමද ෙම්
රටට අවශ්ය වන්ෙන්? නැත්නම් භූමිෙතල්, ගෑස්, සීනි, පරිප්පු
කියන අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල බදු වැඩි කිරීමද සංවර්ධනෙය්
සංෙක්තයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා පාවිච්චි කරන්න හදන්ෙන්?
ෙම්වාද සංෙක්ත? ලජ්ජා නැතිව “Porsche to see 60 per cent
growth”
කියනවා.
ෙමන්න
ෙම්
විධියට
තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ධනපති ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් ෙපොෙහොසත්
අයට බදු දමනවා කියලා ෙමොනවා ද කෙළේ? ෙපොෙහොසතාට
තිෙබන බද්දත් නැති කළා. දුප්පතාට තිෙබන බදු තවත් සියයට
23කින් වැඩි කළා. ඒ අනුව ජීවන වියදම තවත් රුපියල් 2,500කින්
වැඩි වුෙණ් නැද්ද? රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ජීවන වියදම් දීමනාව
රුපියල් 1,200කින් වැඩි කරලා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සිටින ලක්ෂ
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73ක ෙසේවක පිරිසට ශත පහක්වත් වැඩි කළා ද? ෙපෞද්ගලික
අංශය වශෙයන් සහ විපක්ෂය වශෙයන් අපි ඔබතුමන්ලාෙගන්
අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙපෞද්ගලික අංශය රෙට් සංවර්ධන
කටයුතුවලට දායක වන්ෙන් නැද්ද? ඔබතුමා භාරව සිටින
අමාත්යාංශයට අයත් විවිධ ආයතනවල සියයට 90ක් වැඩ
කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයිනුයි. ඇමතිවරු වශෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී ඇහුෙව් නැද්ද,
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට වැටුප් වැඩි කරන්න බැරි ෙහේතුව
කුමක්ද කියලා? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩි කරන්න නම්, ඒ
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා පමුඛත්වය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද නිෂ්පාදන වියදම වැඩි
වුණාම ඒ ෙකොම්පැනි තම ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඇමතිතුමනි, මම ෙම්වා මතක් කරන්ෙන් ෙමොකටද?
ෙම්වා තමයි අපට කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම්
CHOGM නාඩගමට රුපියල් ෙකෝටි 1,580ක් වියදම් කළා. ඒක
අවසාන වන ෙකොට රෑ race දුවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
ෙම්වා කරන්ෙන් කාටද? තුන් හතර ෙදෙනකුෙග් ෙජොලියට
ෙමන්න ෙම් night racesවලට ෙකොළඹ නගර සභාවට රුපියල්
ෙකෝටි 20ක් පමණ වැය කරන්න වනවා. ෙම්ෙක් තිෙබන
වටිනාකම ෙමොකක්ද? වැඩ කරන අහිංසක ෙසේවකයින්ට ෙගදර
යන්න වුවමනා කරන පවාහන පහසුකම් සලසන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට පමාණවත් තරම් බස් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙතල්වලට බදු ගහනවා. Night races පැවැත්වූවාම ඊට පස්ෙසේ ඒ
විදුලි බිල ෙගවන්ෙන් කවුද? අපියි. ෙකොළඹ නගර සභා බල
පෙද්ශය ආශිතව ජීවත් වන අහිංසක ජනතාවට තමයි පාරවල් ටික
හදන්න මුදල් ෙසොයා ෙදන්න බදු ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා තුන් හතර ෙදෙනකුෙග් ෙජොලියට night races
පවත්වනවා. රෙට් ආෙයෝජනය කියන්ෙන් ෙම්කද? ෙම්වා තුළින්ද
දිරිගැන්වීම් කරන්න හදන්ෙන්? ෙම්වා අතර තුර Russian
ෙකල්ෙලෝ ටිකක් ෙගෙන්වි, නැටුම් ෙපන්වන්න. ඊට පස්ෙසේ
කියාවි, "රෙට් සංවර්ධනය අති විශිෂ්ට මට්ටමක තිෙබනවා. අෙප්
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව ඔය කටයුතු කරනවා."
කියලා. ෙම්කද සංවර්ධනය කියන්ෙන්? ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා
ෙමොන විධියටද රට සංවර්ධනය කරන්න හදන්ෙන්? අපට අවශ්ය
වන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හරියාකාරව ෙගන යන්නයි. එෙහම
ෙගන යන්න බැරි නිසා තමයි අද ඔබතුමන්ලා කැසිෙනෝ පැත්තට
හැෙරන්ෙන්.
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
අලුත් අමාත්යාංශයකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට 'කැසිෙනෝ
ඇමති' කියලාත් කියනවා. ඒක සාධාරණද, නැද්ද කියලා ෙවන අය
කියයි. නමුත් ෙම්වා කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ඉන්න අයයි. අප විසින් ඔබතුමාව ඒ විධියට නම්
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම අය ඒක කියනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවනත් ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ෙගෙනන්න
බැහැ. එෙහම ෙග්න්න බැරි නිසා තමයි පැකර්ලා පස්ෙසේ දුවන්ෙන්.
Commonwealth Heads of Government Meeting එෙක්
Business Forum එකට පැකර් හැර කවුද ආෙව් කථා කරන්න?
එක් ෙකෙනක්වත් ආෙව් නැහැ. චීන්නු ටිකක් ආවා. ඇවිල්ලා, අත
පත ගෑවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

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

අය වැය ෙපොෙත් තිෙබනවා.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙපොෙත් තිෙබනවා. ෙපොෙත් තිෙබන විධියට කළා නම්,
ලංකාව ඇෙමරිකාවටත් වඩා සංවර්ධනය ෙවලා ෙන්. අපට අවශ්ය
වන්ෙන් ෙපොෙත් තිෙබන එක ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ
කටයුත්ත පාෙයෝගිකව වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙපන්වා
ෙදන්න. ඒකයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.
ෙම් රෙට් තිෙබන Labour GSP එෙක් ඇත්ත තත්ත්වය
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙම්, EPF, ETF පශ්නය විසඳා
ෙදන්න. ෙවල්ගම ඇමතිතුමාට නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ, ෙකෝටි
580කට ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉන්න පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
බැරි ෙවලාවත් රුපියල් 2,500ක outstanding එකක් තිබුෙණොත්,
ඒකට නඩු දමන ෙම් යුගය ෙවනස් කරන්න අවශ්යයි, ඇමතිතුමනි.
ආණ්ඩුව ෙමපමණ බංෙකොෙලොත්ද?
ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කලිනුත් කිව්ව විධියට
ඔබතුමන්ලා ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන නැවත සමීක්ෂණයක්
කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, ඇඟලුම් කර්මාන්තය නැති වුෙණොත්,
එහි අංශ ගණනාවක් නැති ෙවනවා. නැව් ක්ෙෂේතය, අහස්යානා
ක්ෙෂේතය, ෙහෝටල් කර්මාන්තය වැනි අංශවල වැඩ කරන අයට
රැකියා නැති ෙවනවා. ලංකාෙව් ලක්ෂ 20ක් ෙදනා පිට රට
ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය ශමිකයන් යන්ෙන් රුපියල්
15,000 - 35,000 පඩියකටයි. අද ලංකාෙව් රැකියාවක් කරලා
ෙලෙහසිෙයන් රුපියල් 25,000ක් 30,000ක් ගන්න පුළුවන්.
එෙහම නම් ඒ අය පිටරට යවන්න අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග්
පවුල් ජීවිතය නැති කර ෙගන, අහිංසක අම්මලා, තාත්තලා
දරුෙවෝ තියලා පිට රට යනවා. ඊට වඩා ෙහොඳයි ෙන්ද, ඒ අයට
තව වැඩි මුදලක් ෙගවලා ෙම් රෙට් තියා ගන්නවා නම්. ඒ අයට
ෙම් රෙට් රක්ෂා ඇති කරන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා
අමාත්යාංශ වශෙයන් ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න ඉස්සරෙවලා
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි. වැඩ කරන ෙසේවකයන් පිරිසක් ෙම්
රෙට් ඉන්නවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය
නම් ෙඩොලර් 135ට, 140ට වඩා අඩුෙවන් කට්ටිය ගන්න අවශ්යයි.
අද බංග්ලා ෙද්ශයට US Dollars 75ට, 80ට කට්ටිය ගන්නවා.
කාම්ෙබෝජෙය් US Dollars 100යි. ඉන්දුනීසියාෙව් US Dollars
80යි. එතෙකොට ලංකාෙව් තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට්
ඇඟලුම් කර්මාන්තය කඩා වැටුෙණොත් ඔබතුමාෙග් දකුණු
පැත්ෙත් ඉන්න ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාටත් පශ්න
ඇති ෙවනවා. ෙම් රටට නැව් එන්ෙන් නැති ෙවනවා. ෙමොකද,
ඇඟලුම් අපනයනය කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ අපනයන ෙගන යන්න
ෙම් රටට එන්ෙන් ෙමොන නැවද? ඒක තමයි ෙම්ක හරියට relay
එකක් වාෙගයි කියන්ෙන්. එකක් කරන ෙකොට ඒක, අෙනක් එකට
බලපානවා. ඒ නිසා input cost එක අඩු කෙළොත් ෙම් රෙට්
තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. එෙහම තරගකාරී
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් එනවා. ෙම්
රටට ආෙයෝජකයන් ආෙවොත් සියලුම ක්ෙෂේතවල දියුණුවක් ඇති
ෙවනවා. එතෙකොට තමයි ෙම් රෙට් සැබෑ සංවර්ධනයක් ඇති
වුණාය කියලා ෙපන්වන්න තිෙබන්ෙන්.
ඇමතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් කිෂ් ආයතනය
සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ. අවුරුද්දක් හැංගි ෙහොරා ෙම්
දූෂිත ගනුෙදනුව කළා. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අද ඉන්න
සභාපතිතුමා ෙනොෙවයි, කලින් හිටපු එක්ෙකනා කිව්වා "මම
දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක UDA එෙකන් pass වුණා, ඒක මාස
තුනකින් ෙගවනවා කිව්වා" කියලා. අද පත්තරෙය් තිෙබනවා, ඒක
-රුපියල් මිලියන 750ක්- තවම ෙගවලා නැහැයි කියලා. ෙමොකක්ද
ෙම් කරන්ෙන්? ලංකාෙව් අහිංසක ෙකෙනක් රුපියල් 100ක්
ෙගව්ෙව් නැත්නම් දඩ ගහලා, හිෙර්ත් දමනවා. සුද්දන්ට ෙම් වාෙග්
අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

545
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ආෙයෝජනෙය් සියයට 84ක් මුදල්
ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. ෙනොෙගවූ හැම ශතයකටම සියයට 12ක
ෙපොලියක් අය කරලා දැනට UDA එෙකන් ඒ බව ඒ අයට දන්වලා
තිෙබනවා. ඒක අෙප් කාර්යයක් ෙනොෙවයි. UDA එෙකන් තමයි
ඉඩම ෙදන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. එයා සල්ලි ෙනොෙගව්ෙවොත් ඒ ෙනොෙගවන හැම
රුපියලකටම -ෙඩොලර් එකකටම - සියයට 12 ක ෙපොලියක් එකතු
ෙවනවා. ඒ ඉඩම සම්පූර්ණෙයන්ම ආෙයෝජන මණ්ඩලයට භාර
ෙදන ෙතක් අෙප් කාර්ය භාරයක් නැහැ. නමුත් ඒ මුදල්වලින්
සියයට 84ක් ෙගවලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් අයට විෙශේෂ වරපසාදයක් දීලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, Securities and Exchange Commission
එෙක් පුද්ගලෙයක් කිව්වා කාලය ගන්න ෙමන්න ෙම් වාෙග්
මිලියන ගණනක - මිලියන 400ක- පගාවක් ෙගව්වා, ඒ නිසා
තමයි ෙම්ක ෙමෙහම තිෙබන්ෙන් කියලා. මුදල් ෙගවලා
තිෙබන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියලා දැන් ෙහළිදරව් ෙවනවා. ඒ
ෙවලාෙව් අපි හිතුවා ඒක නිකම් කැලෑ පත්තරයක් කියලා. දැන්
ආණ්ඩුව තුළින්ම ඒ කැලෑ පත්තර ඔප්පු කරනවා. ෙමොකද,
රුපියල් මිලියන 400ක් ෙගව්ෙව් අවුරුද්දක කාලයක් ලබා ගන්න
කියන එක. දැන් අවුරුද්ෙදන් මාස හතක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. තවම
ශබ්ද කරලා නැහැ. එතුමාෙග් එක තනතුරක් නැති වුණා. අපි ෙම්වා
ෙහළිදරව් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න එක විතරයි කරන්න
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගනුෙදනුව දූෂිත ගනුෙදනුවක් බවට
ඔප්පු කිරීම විතරයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්ෙන්
නැද්ද, ආෙයෝජන මණ්ඩලය දන්ෙන් නැද්ද ෙම් ආෙයෝජනය ආෙව්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ඒෙගොල්ලන්ට විතරක් මාස හතක කාලයක්
ෙදන්ෙන් ඇයි? ලංකාෙව් ෙකනකුට දීලා ෙගව්ෙව් නැත්නම්
ෙකළින්ම අත් අඩංගුවට ගන්නවා. මුහුණ ෙහොඳ නැත්නම් ගත්තා.
ෙකොම්පැනිය ෙහොඳ නැත්නම් ගත්තා. ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය්
වැරැද්දක් නම් පැය 24න් ගත්තා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක UDA එකත් එක්ක කරන ගිවිසුමක්.
UDA එක ඒ කාර්යය ඉවර ෙවලා අෙයෝජන මණ්ඩලයට දැනුම්
ෙදන්න ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම කථා කරන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ගැනයි. ෙම්ක
ආෙයෝජන මණ්ඩලයද,
ෙම්ක UDA එකද කියලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ නගර
සභාව ගැන නම් මම කියන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට විනාඩි 25ක් තිබුණා ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඒක හරි. තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම කියන්ෙන් කරුණාකර ෙම්වා
විධිමත්ව එක තැනකට ෙග්න්න කියලායි. UDA එක කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා ආෙයෝජන මණ්ඩලය දන්ෙන් නැත්නම්, පරිසර
අමාත්යාංශය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා UDA එක දන්ෙන්
නැත්නම් ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට පැකර්ලා ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ.
ඒ අයට පැය 24න් ඔක්ෙකොම වැඩ කරලා දුන්නා. ආණ්ඩුවට
කැසිෙනෝවලින් සල්ලි ගන්න පශ්නයක් නැත්නම් license
කරන්න. අපි ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝග කරනවා. ඔබතුමන්ලා
කියනවා licence එකක් දීලා නැහැ කියලා. එෙහම කියලා
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්නවා. ෙගන්වා ගන්න. ඒක ෙහොඳයි.
පශ්නයක් නැහැ. මහින්ද චින්තනය ඔබතුමන්ලාෙග් සංකල්පය
නම්, ගරුතර මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අවසර දීලා
තිෙබනවා නම්, Archbishop ෙහොඳයි කියලා තිෙබනවා නම්
ඔබතුමන්ලා කැසිෙනෝ ෙගෙනන්න. එෙහම නම් ඒවා license
කරන්න. ඒක කරන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජකයන්
ෙගෙනනවා, multifaceted development කියනවා. අන්තිමට ඒ
අය ෙමෙහේට එන්ෙන් ඇටෙබෝල ගහන්නද? කරුණාකර, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා කියන්න.
ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමෙහම කටයුතු කළාට
''හුලා''ෙග් කතන්දරය බලන්න. එයා ගැන කථා කරන විට
කියනවා, ඔන්න ඒක raid කළා, අරක ෙවනස් කළා, ෙම්ක
ෙවනස් කළාය කියලා. හැබැයි, ඒ වාෙග් තැන් කීයක් raid කෙළේ
නැද්ද? ෙරඩ් ඩැගන්, තී ස්ටාර්, ෆන් 24, විෙජ්සිරිලා, අමන්දලා ඒ
ෙමොකුත් raid කරලා නැහැ. ෙපොලීසියට ඒවා ෙපෙනන්ෙන්
නැද්ද? ඇමති මණ්ඩලයට හරි කාට හරි සල්ලි ෙදන නිසාද ඒවා
යටපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි ඒවා raid කරන්ෙන් නැත්ෙත්?
ඉහළින් එන orders අනුව ඒවා බැෙලන්ෙන් නැද්ද? ෙමන්න ෙම්
විධියට එක පැත්තක් විතරක් ෙපන්වලා අෙන්, ''අෙප් ආණ්ඩුව
ෙබොෙහොම පිරිසිදුයි'' කියලා වංචා කරන ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
කරන්න එපා. ඒකයි අපි ෙපන්වා ෙදන්ෙන්.
2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 4 වන දා "ලක්බිම" පුවත් පෙත්
ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"ඇමතිවරු 9කට අල්ලස් ෙචෝදනා"

9කට කියන්ෙන් තවත් 20ක් විතර කියන්ෙන් නැතුව.
ෙමෙහම කිව්වාම මුළු කැබිනට් මණඩලයටම පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන්න
අපි ෙනොෙවයි කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තවත් මිනිත්තු ෙදකකින් මා නිශ්ශබ්ද වන්නම්. 2013
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 6 වන දා ''ලංකාදීප'' පුවත් පෙත් ෙමෙහම
සඳහන් ෙවනවා:
"ෙකොළඹ හෙත් සුපිරි බූරු ෙපොළකින් 45ක් මාට්ටු"
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දැන් යම්කිසි තැනක ''කාඩ්'' ගැහුෙවොත් ඒක පශ්නයක්.
අෙනක් ඔක්ෙකෝම තැන්වල කැසිෙනෝ ගැහුෙවොත් ඒක පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනැ. කැසිෙනෝ ෙගෙනනවා නම් ෙගෙනන්න; ඒ
licence එක ෙදන්න. තමන්ෙග් ස්ථාවරය කියන්න, "ඔව්, අප
කැසිෙනෝ ෙගෙනන්න අවසර ෙදනවා" කියලා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ෙකොච්චර ෙචෝදනා කළත් licence දීලා නැහැ. අපි දීලා
නැත්නම්, ෙදන්න හදන ඔබතුමන්ලා කරුණාකර, කියන්න, ''ඔව්,
අපි ෙම්වා තමයි කරන්න හදන්ෙන්'' කියලා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.
කියනවා, “SL slips in World Bank’s Doing
කියලා. අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා “Bank
sector down in August” කියලා. ෙම්ක
සමීක්ෂණය.

එක පැත්තකින්
Business Index”
loans to private
තමයි අවසාන

ෙම් අවස්ථාෙව්දී සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධව තව එක
කාරණයක් කියනවා. සංචාරක කර්මාන්තය විධිමත්ව කර ෙගන
යන්න ඕනෑ. මාලදිවයින ඉතාම තියුණු තරගයකින් අලුත්
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් කර ගත්ෙත්. දැන් එතුමා ෙම් රෙට් වාෙග්
නිකම් කථා කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩක් කරන්න පටන්
ෙගන තිෙබනවා. මෙග් මිත අබ්දුල්ලා යාමින් ඒ තනතුරට පත්
ෙවලා සිටින නිසා මම කියනවා, අපි සූදානමින් සිටිය යුතුයි
කියලා. දවසකට ෙඩොලර් 350ක් වියදම් කරන්න සුද්ෙදෝ ඒ රටට
යන විට, අෙප් රටට එන්ෙන් ෙඩොලර් 91ක් වියදම් කරන්න. ඒ
පරස්පරය තිෙබන නිසා අපි ඒ අභිෙයෝගයට ලෑස්ති ෙවන්න
අවශ්යයි. මාලදිවයිනට වැඩිය සියයට 100ක් අලුත් ආකාරයකික්
අෙප් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්යයි.
ඒවා අපි exploit කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් සංචාරක
කර්මාන්තය තුළින් වක රැකියා ගණනාවක් ඇති ෙවන්න අවශ්යයි.
ඉදිරිෙය්දී ෙම්වා ඇති කර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්
අමාත්යාංශ ෙදෙකහිම විධිමත් තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරලා,
තිෙබන දූෂණය නැති කරන්න
ඕනෑ. ආණ්ඩුව අතිදූෂිත
තත්ත්වයකයි සිටින්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශයට ඒක ෙබෝ ෙවලා නැති වුණත් අෙනක්
අමාත්යාංශයට ෙබෝ ෙවලා තිෙබන නිසා කරුණාකර, ෙම්
තත්ත්වය පිරිසිදු කර තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරලා ෙම් රට
ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කරන්න කියන එක මතක් කරමින්,
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 3.51]

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කරන්න, ඒ වාෙග්ම ජන ජීවිතය නංවාලන්න අත්වැලක් ෙදන්න
පුළුවන් ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ ෙදකක් ගැන අය වැය කාරක
සභා අවස්ථාෙව් ෙකෙරන සාකච්ඡාෙව්දී ඒ පිළිබඳව යමක් කථා
කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
අද මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැක්කා, තවත් ආශ්චර්යවත්
අවස්ථාවක්. රාජපක්ෂ සමාගම ගැන කථා කරන උදවියට ෙම්
ආශ්චර්ය ගැන මම කියන්න ඕනෑ. රට කරවන රාජ්ය නායකයා
හැටියට තමන්ෙග් ආදරණීය සෙහෝදරයා ෙම් රට නංවන්න කළ
වැඩ පිළිබඳව කුරහන් සාටකය දමා ෙගන මල්ලි කථා කරන විට,
තමන්ෙග්ම ආදරණීය ෙලොකු අයියා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් මුල්
පුටුෙව් ඉඳෙගන ඒකට සවන් ෙදන හැටි දුටු මෙග් ඇස් ෙදකට
කඳුළු ඉනුවා.
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ෙම්කත් ෙම් රෙට්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ සිද්ධ වුණු එක්
ආශ්චර්යයක්.
අද ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්න පුංචි
ෙවලාවක් ෙහෝ ලබා ගන්න ෙබොෙහෝ මන්තීවරු හුඟක් උත්සාහ
කළ බව මා දන්නවා. ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය
කිව්වා වාෙග්, තම තමන්ෙග් ආසනවල අඩු පාඩු සපුරා ගන්න, ගම
ෙගොඩ නඟන්න, පාර හදන්න, වැව හදන්න, ස්වයං රැකියාවකට
යම්කිසි ආධාරයක් ෙදන්න, ගෙම් වවන එළවලු ටික, පලතුරු ටික
විකුණා ගන්න ලස්සන ෙපොළක් ගෙම් හදන්න, මාතෘ සායනයක්
හදන්න, ෙපර පාසල්වලට උදවු කරන්න, ගෙම් විහාරස්ථානයට
යම්කිසි උදව්වක් කරන්න, ගෙම් පාසල දියුණු කරන්න අතහිත
දීමක් වනවා නම්, අතහිත දුන්නා නම් ෙදන්ෙන්, ලැෙබන්ෙන් අද
දින සාකච්ඡාවට ලක් කරන ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙකන්. එම නිසා
මන්තීවරු හුඟක් උත්සුක වුණා, ෙම් අමාත්යාංශ ගැන කථා
කරන්න විනාඩි කිහිපයක් ෙහෝ ලබා ගන්න.
ගම්පහ දිස්තික්කයට උපතින්ම නෑකම් කියන ෙකනකු
හැටියට මා ඉතාම සන්ෙතෝෂයට පත් වනවා, ෙම් අමාත්යාංශ
පිළිබඳව කථා කරන්න මට ෙවලාව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු එක
ගැන.
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් එදා සහ අද තත්ත්වය සසඳා බලමු.
ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් අගමැතිවරුන් ෙදෙපොළක් බිහි කළා;
විධායක ජනාධිපතිනියක් බිහි කළා. නමුත් වර්තමානෙය් තමයි,
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් පාරවල් පළල් ෙවලා, අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි
ෙවලා, පාරවල් කාපට් ෙවලා, උඩින් ගිය අහස් යානා දියට
බස්සවන්න ලස්සන ෙතොටු ෙපොළවල් ඉදි ෙවලා, නව ෙවෙළඳ
සංකීර්ණ ඉදි ෙවලා, ජනතාව අවදි ෙවලා, සුන්දර ගම්පහ
නගරයක් අපට දායාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුෙණ්, රුහුෙණ්
ගිරුවා පත්තුෙව් ඉපදුණ රාජපක්ෂ පරම්පරාෙව් පුෙතක් ගම්පහ
දිස්තික් නායකයාණන් හැටියට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
පත් කරනු ලැබූ නිසාය කියන එක කෘතෙව්දිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසාම තමයි අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවක්
ලැබුෙණ්.
"පින්වත් බැසිල් මැතිඳුන්ෙග් සිනා වත
අද ෙම් සැමට ඉහළින් ෙමහි මැවී ඇත
කරුණක් කියමි අද සහ ෙහට අනාගත
ඔහු ඇති තැනට ඉර හඳ වුවමනා නැත"
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් තමයි දිවි නැඟුම
වැඩසටහන කියාත්මක වන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් දිවි නැඟුම
වැඩසටහන කියන්ෙන්? මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය්
සඳහන් පරිදි සවි බල ගන්වන ලද ගෘහ ඒකකයක් තුළින් ෙසෞඛ්ය
සම්පන්න හා ෙපෝෂණෙයන් පිරි ජනතාවක්, දිළිඳුකමින් ෙතොර
ජනතාවක්, පාරිසරික සුරක්ෂිතබවින් සපිරි රටක් ෙගොඩ නැඟීම
ෙපරදැරි කර ෙගන තමයි ෙම් දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය කියාත්මක
කෙළේ. අෙප් රට කෘෂි කාර්මික රටක්. අපට ෙහොඳ මහ ෙපොෙළොවක්
තිෙබනවා; ෙහොඳ ෙද්ශ ගුණයක් තිෙබනවා; ෙහොඳ වාරි කර්මාන්ත
තිෙබනවා; ෙහොඳ ශම හමුදාවක් ඉන්නවා. අපි හැම දාමත් පුරුදු
ෙවලා සිටිෙය් පිට රටට කට අයා ෙගන, ණයට අරෙගන කන්නයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ණයට අරෙගන කන්න ෙදනවා ෙවනුවට
කෙළේ ෙම්කයි. ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් වවන්න පුළුවන් හැම
ෙදයක්ම වවන්න, පුංචි ෙගවත්තක් සකස් කරලා තමන්ෙග් එළවලු
ටික, පලා ටික, පලතුරු ටික තමන් අතින්ම හදා ගන්න ජනතාව
උනන්දු කර වීමක් තමයි ෙම් දිවි නැඟුම වැඩසටහන තුළින් සිද්ධ
වන්ෙන්. අෙප් හුඟක් ගෘහිනියන් පුරුදු ෙවලා සිටියා, කරපිංචා
ෙකොළය පවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ගන්න. අද හැම ෙගදරකටම
ෙගවත්තක් තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඇෙමරිකාවට ගිය
ෙවලාවක බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා හිටපු නිවසට ගියා. ඒ
නිවෙසේ මිදුෙල් ලස්සන එළවලු ෙකොටුවක් තිබුණා. එහි ෙනොෙයක්
පලතුරු වර්ග වවලා තිබුණා. මට ෙලොකු ආඩම්බරයක් දැනුණා. අද
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ගැන මා වඩාත්ම
සන්ෙතෝෂ වන්ෙන්, යම්කිසි කටයුත්තක් කාට ෙහෝ භාර දීලා ඒ
ගැන විමසුමක් ෙනොකර ඉන්ෙන් නැතුව එතුමා ඒ පිළිබඳව හැම
දාමත් පසු විපරම් කරන නිසායි. එතුමා ෙකොළඹ සිටියාට
හම්බන්ෙතොට සිද්ධ වන ෙද් දන්නවා. එතුමා ෙකොළඹ සිටියාට
කිලිෙනොච්චිෙය්, මුලතිව්වල, යාපනෙය් සිද්ධ වන ෙද් දන්නවා.
ෙම් වැඩ කටයුතුවලදී ෙලොකු සම්බන්ධීකරණයක් බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙගන් සිද්ධ වනවා.
ෙම් වැඩසටහනට එකතු කරෙගන තිෙබනවා, සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරින්, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්, ෙසෞඛ්ය
අංශෙය් නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින්, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන්,
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු සහ නව පත්වීම් ලැබූ උපාධිධාරින්. ෙම්
සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ කරෙගන තමයි එතුමා ෙම් වැඩ ෙකොටස
කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙකෙනකු හැටියට
මට ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂෙයන් සහ ආඩම්බරෙයන් කියන්නට
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අපි දැයට කිරුළ පදර්ශනය බලන්නට
ගියා. ඒ පදර්ශනෙය් ෙවෙළඳ කුටි රාශියක් තිබුණා. ඇත්තටම ඒවා
නරඹන විට ජනාධිපති ආර්යාවන් පුදුම වුණා. ෙම්වා සකස් කෙළේ
ෙකොෙහේද කියලා බැලුවාම, ගම්පහ දිස්තික්කෙයන්. ගම්පහ
දිස්තිකක්ෙය් දිවුලපිටිය, මරදගහමුල වාෙග් පෙද්ශවලින්. අෙප්
ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් තමයි ලස්සන, විසිතුරු අත්කම් භාණ්ඩ
සහ ෙරදි පිළි සකස් කරලා තිබුෙණ්. ෙම්ක කියන විට මතක් ෙවන
කාරණයක් තිෙබනවා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් තමයි අත්කම්
ෙප්ෂකර්මාන්තය දියුණු ෙවලා තිබුෙණ්. පසු කාලෙය්දී ඒක
පිරිහිලා ගියා. නමුත් අද ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කරලා,
ෙප්ෂකර්මාන්තයට විශාල තැනක් ෙදන්නට ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙයන් කටයුතු කරනවා.
අද කාන්තාවන්ට තමයි "දිවි නැඟුම" තුළින් විශාල සහනයක්
ලැෙබන්ෙන්. වයස අවුරුදු 40 ඉක්මවූවාට පස්ෙසේ කාන්තාවකට
රක්ෂාවක් ලබා ගන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු
ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් ෙවලා, අෙප්
කාන්තාෙවෝ රක්ෂාවලින් එළියට දැම්මා, මමත් ඇතුළුව. ඒ
වාෙග්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට ගිහින්, රැකියා ලබා ෙදන
ලැයිස්තුෙව් නම තිබුණාම, විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියා නම් ඒ නම
කපලා දානවා. අද එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. අද
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමයි රක්ෂාවල් ෙදන්ෙන්.
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියා නම්, එදා නම කැපුවා. එදා අෙප් උදවියට
රක්ෂාවල් ලබා ගන්න බැරි වුණා. පසුව වයස වැඩිකම නිසා
රක්ෂාවකට යන්න බැරි වුණා. ඒ උදවියට "දිවි නැඟුම" තුළින් අද
විශාල සහනයක් ලැබී තිෙබනවා කියන කාරණය මම කියන්නට
ඕනෑ.
රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙගදර යවන්නට වලි කන අයට මම
කියන්නට ඕනෑ, ඒක හීනයක් කියලා. ඔය සමාගම ෙනොහිටින්නට
අද ඔය උද්ෙඝෝෂණ කරන්න, ෙපළපාළි යන්න කිසි ෙකෙනකුට
පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබෝම්බවලට භෙය් ෙගදරට ෙවලා,
බන්කර් ඇතුළට රිංගලා තමයි ඉන්න ෙවන්ෙන්. නමුත් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පින් සිදු වන්නට, රාජපක්ෂ
සෙහෝදර සමාගමට පින් සිදු වන්නට තමයි ඔබතුමන්ලාට පාරට
බැහැලා අද උද්ෙඝෝෂණ කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒක නිසා තමයි අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පිට රට අයට
කියන්නට පුළුවන් වුෙණ්; අඬ ගහන්නට පුළුවන් වුෙණ්,
"වෙරල්ලා, අෙප් වැඩ බලපල්ලා, ඇවිදපල්ලා" කියලා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට එෙහම කියන්න ශක්තියක් තිබුණා.
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"ෙම් රට ෙනොෙවයි ෙලොව හැම තැන නම තිව්ෙව්
ගිය තැන ජය ලබා ෙගන ජය ෙකොඩි

ලැව්ෙව්

බාධක වැසි මැදදි ෙහෝ කරදර

අව්ෙව්

රාජපක්ෂලා නැහැ පැනලා

දිව්ෙව්"

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමිය, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා
ෙදන්න. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා, සමෘද්ධිය කපලා
කියලා. මම ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට මතක් කරන්නට
ඕනෑ, එතුමාෙග් තාත්තාෙග් කාලෙය්දි තමයි, -සමෘද්ධිය
ෙනොෙවයි- මිනිසුන්ෙග් අත පය කපලා, ඔළු කපලා, ෙබලි කපලා,
වැටවල්වල එල්ලුෙව් කියලා; පාරවල්වල ටයර් සෑයවල් හැදුෙව්
කියලා.
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා ඊෙය් කාල්ටන් එක ගැන,
ෙපර පාසල් ගැන කිව්වා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන්
ෙපර පාසල් දියුණු කරන්නට විශාල ශක්තියක් ෙදනවා. අද
කාල්ටන් ෙපර පාසල ඉතා විශිෂ්ට විධියට කියාත්මක ෙවනවා.
අවුරුදු ෙදෙක්, ෙදකහමාෙර් දරුවන්ෙග් ඉංගීසි පවීණතාව බලලා,
ඒ අයෙග් රංගන දක්ෂතාවන් ගැන බලලා පිට රටින් ආපු රාජ්ය
නායකයින්ෙග් බිරින්ඳෑවරුන් ෙකොයි තරම් පුදුමයට පත් වුණාද? ඒ
විවිධ පසංගය බලන්න එන්න කියලා මම ගරු මංගල සමරවීර
මන්තීතුමාට ආරාධනා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු මුතු සිවලිංගම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් කථාව.
[பி.ப. 4.02]

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
த்
பிரதி அைமசர்)

சிவ

ங்கம் - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என
அைமச்சான
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சின்
நிதிெயா க்கீ கள்மீதான கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு
எனக்குச்
சந்தர்ப்பம்
கிைடத்தைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 1948ஆம் ஆண் இந்த நாட் க்குச்
சுதந்திரம் கிைடத்த
தல் ஒவ்ெவா
வ ட ம் வர
ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்
வ கின்ற . ஆனால்,
இந்த வர
ெசல த்திட்டம் இந்த நாட்
ள்ள அைனத்
மக்க ம், அதாவ
கிராம மக்கள், ேதாட்டப் ற மக்கள்,
நகரப் ற மக்கள் ஆகிய எல்ேலா ம் மற் ம் வியாபாாிகள்,
ெதாழில்
ெசய்பவர்கள்
அைனவ ம்,
ஆவேலா ம்
எதிர்பார்த்தி ந்த ஒ வர ெசல த்திட்டமாக அைமகின்ற .
அதற்குக் காரணம், ஜனாதிபதி அவர்கள் கடைமேயற்ற பிறகு
நாட்ைட ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ெகளரவ ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்களின்
தைலைமயில்
ெபா ளாதார
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அபிவி த்தி அைமச்ைச உ வாக்கி அதைன
ைறயாக
வழிநடத் கின்றைமயாகும். கடந்த காலங்களில் ேதாட்டப் ற
மக்கள் ெசால்ெலாணாத்
ன்பத் க்கு ஆளாகியி ந்தார்கள்.
அவர்க க்கும் இந்த வர
ெசல த் திட்டங்க க்கும் எந்த
உற ம் இ ந்ததில்ைல. காரணம் என்னெவன்றால், ேதாட்டத்
ைறயில் ேஜ.ஈ. .பி., எஸ்.பி.சி. என்
ேதாட்டங்கைளத்
தனியாக
ஒ க்கிைவத் விட் ,
கம்பனிக்காரர்கள்
இராஜாங்கம்
நடத்திக்ெகாண்
ந்தார்கள்.
ஆனால்,
இப்ெபா
ஜனாதிபதி
அவர்களின்
கீ ள்ளஅைமச்சுகளின் லம்
ேதாட்டப் ற
மக்க ைடய
கவைலகளி ம் சுக க்கங்களி ம் பங்குெகாள்ளக்கூ ய ஒ
சூழ்நிைல ஏற்பட்
ப்பைதயிட்
எனக்கு மகிழ்ச்சியாக
இ க்கின்ற .
இன் இலங்ைகயில் வா ம் ஒவ்ெவா கு ம்ப ம் இந்த
வர
ெசல த் திட்டத்தின் லம் பயனைடகின்ற . இன்
கிராம மக்களாக இ க்கட் ம், ஏைனய பகுதி மக்களாக
இ க்கட் ம், எந்தப் பகுதியில் வாழ்ந்தா ம் அந்த மக்கள்
இன்
இந்த
அரசாங்கத்தின்
திட்டங்களின் லம்
பிரேயாசனமைடகின்றார்கள்.
உதாரணமாக
பாைதகள்
அைமக்கப்ப வைதக்
கூறலாம்.
என
வெர யா
மாவட்டத்திேல ஒ காலத்தில் பாைதகேள இ ந்ததில்ைல.
வலப்பைன என்ற பகுதியிேல ன்னர் ஒேரெயா பாைததான்
இ ந்த . அன்
ேதாட்டப் றங்களிேல பிரட் க் களத் க்கு
ஒேரெயா
பாைததான் இ க்கும். நகரப்
றங்க க்கும்
ஒவ்ெவா
பாைததான் ேபாகும். இன்
அப்ப யல்ல,
ஒவ்ெவா
ட் க்கும் ஒவ்ெவா
கு யி ப் க்கும் பாைத
இல்லாவிட்டா ம்
ப ப்பாைதகளாவ
இ க்கின்றன,
சீெமந் ப் பாைதகள் காணப்ப கின்றன. இந்த அரசாங்கத்தின்
வர
ெசல த்
திட்டங்கள்
சாதாரண
மக்க ைடய
அபிவி த்திைய ம் அவர்க ைடய ேதைவகைள ம்
ர்த்தி
ெசய்யக்கூ ய வைகயில் அைமந் ள்ளன என்பைதத்தான்
இைவ எல்லாம் காட் கின்றன.
இன் ஜனாதிபதி அவர்கள் ேதாட்டப் ற மக்க க்கு 50
ஆயிரம்
கைளக் கட் க்ெகா ப்பதாக ம் வர
ெசல த்
திட்டத்தின் லம்
உ தியளித் ள்ளார்.
இ
மிக ம்
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயமாகும். ெதாடர் கு யி ப் க்களில்,
'லயன்'களில் கு யி ந்த, ெசாந்தக் காணிகள் இல்லாம
ந்த
அந்த மக்களில் 50 ஆயிரம்ேபர் இன்
க க்குச்
ெசாந்தக்காரார்களாகப் ேபாகின்றார்கள் என்றால் அதற்கு
ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் காரணமாக இ க்கின்றார். மின்சார
வசதிைய எ த் க்ெகாண்டால், இன் ேதாட்டப் றங்களிேல
கிட்டத்தட்ட 85 - 90 சத தம் மின்சார விநிேயாகம்
ெகா க்கப்பட் விட்ட . அ
ம் இந்த அரசாங்கத்தின்
லமாகத்தான் எங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . அவ்வாேற
அங்குள்ள பாடசாைலகளின் அபிவி த்திையப் பா ங்கள்!
ன்னர்
எல்லாம்
ெப ம்
பாடசாைலகள்
நகரப்
றங்களிேலதான்
அைமந்தி க்கும்.
அங்கு
கற்கின்
றவர்கள்தான் ெப ம்பா ம் பல்கைலக்கழகம் ெசல்வார்கள்.
ஆனால், இன்
ஆயிரம் பாடசாைலகள் அபிவி த்தி
திட்டத்தின் லம் வசதிபைடத்த பிள்ைளகள் மட் மல்லாமல்,
கிராமப் றங்களில் சாதாரண பாடசாைலகளில் கல்வி கற்ற
சாதாரண பிள்ைளக ம் பல்கைலக்கழகம் ெசல்லக்கூ ய
வாய்ப்
ஏற்பட் ள்ள . அந்த வைகயில் இன்ைறக்குத்
ேதாட்டப் றங்களி ம் பல பாடசாைலகள் அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட் வ கின்றன. அதன் லம் சாதாரண ெதாழிலாளி
ட் ப் பிள்ைளகள்கூட நன்ைமயைடகின்றார்கள். அவர்க ம்
ெதாழிலாளர்களாக ேவண் ய சூழ்நிைல இன்றில்ைல. மாறாக
இந்த நாட் ேல அவர்க ம் கல்வி கற் ஏைனய ச கத் டன்
ஒத்த அள
ேவ
வ மானங்கைளப் ெபறக்கூ ய, ேவ
ெதாழில்கைளப்
ெபறக்கூ ய
வாய்ப் க்கைளப்
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ெப கின்றார்கள். இந்த அரசாங்கம் ெகாண் வ ம் வர
ெசல த் திட்டத்ைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்வதற்கு இ
ம்
ஒ காரணமாகும்.
இன் ெமா
விடயம்
இ க்கின்ற .
அதாவ
ேஜ.ஈ. .பி., எஸ்.பி.சி. என்பவற் க்குாிய ேதாட்டங்கள்
மாத்திரம்தான் இன் ம் கஷ்டமான நிைலயில் இ க்கின்றன.
சம்பந்தப்பட்ட
அைமச்சர்
இப்ெபா
இங்ேக
அமர்ந்தி க்கின்றேபாதி ம் என் ைடய ெமாழி அவ க்கு
விளங்கவில்ைல என்பதனால் அவர் என
உைரையக்
கவனிக்கவில்ைல என்
நான் நிைனக்கின்ேறன். அதாவ ,
அங்குள்ள
ேஜ.ஈ. .பி.,
எஸ்.பி.சி.
என்பவற் க்குாிய
ேதாட்டங்கள்தான் இன்ைறக்கு ஆக ேமாசமான நிைலயில்
இ க்கின்றன என்ப பற்றிேய நான் இங்கு கூ கின்ேறன்.
காரணம் என்னெவன்றால், அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கேளா,
உற்பத்திகேளா,
அபிவி த்திகேளா
மிக ம்
குைறவாக
இ க்கின்றன. ஆனால், அங்கும்கூட கிட்டத்தட்ட 20 ஆயிரம்
மக்கள்
வாழ்கின்றார்கள்.
சமீபத்திேல
நாங்கள்
வெர யாவில்
ஜனாதிபதி
அவர்கைளச்
சந்தித்
அைதப்பற்றிப்
ேபசியேபா ,
அந்தத்
ேதாட்டங்கைள
ைறயாக நடத்தக்கூ ய கம்பனிகள் இ ந்தால் அவற் க்கு
அந்தத்
ேதாட்டங்கைள
ஒப்பைடக்கலாம்
என்ற
நல்ெலண்ணத்ைத ெவளிப்ப த்தினார். அதாவ
ஏைனய
கம்பனிகேளா
ஒன் பட் , மக்களின் ேதைவகைள ம்
அ சாித் அபிவி த்தி ெசய்கின்ற கம்பனிகளாக இ ந்தால்,
அந்தத்
ேதாட்டங்கைளக்
ைகயளிக்க
அவர்
தயாராகவி க்கின்றார். அ நல்ல விஷயம்.

Hon. Minister of Plantation Industries, I am making
only one request. Now, everything is going very well in
the estates. We are so happy with the Government
because many proposals in the Budget are partly for the
Plantation Sector. Unfortunately, in the estates of the
JEDB-[Interruption.] On the other hand, your department
always files cases against staff in the estates.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

Is it bad?
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

It is not bad. They are finding ways. We have already
found some ways . Within one or two months we will
solve that. What I am trying to say is, do to take any
action in between. That is the only request I am making.
During the UNP period, so many cases were filed in
the courts against estate workers who retired. They were
called "squatters". They are not squatters; they had no
place to go. After their retirement, they have to remain in
these estates. That is our fate. Now, it is not the case. No
cases are filed against estate workers. If there are any
cases - [Interruption.] He knows it. That is why I am
telling him. I am asking you, why are you interpreting?
You do not have to interpret my speech, because I know
what I am talking about and the Hon.Minister can also
understand. The only request I make to the Hon. Minister
is, as far as employment, electricity and housing are
concerned -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්ද
අමාත්යතුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(වැවිලි

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

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

Sir, with your permission, may I say that I will
certainly look into it.
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

Thank you. You will do it. You are seated with my
Minister. I think he has already told you to look into this.
Thank you very much. I know him. He is with the poor
people. The Hon. Basil Rajapaksa is known by over two
billion people in Sri Lanka. We say, 'ேகா ' in Tamil. In
Sinhala also they say, “Kooti”. Two billion people know
who the Hon. Basil Rajapaksa is, because everybody is
benefited by his toiling.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

What about the Hon.Thodaman?
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

Everybody knows the Hon.Thondaman also. I think
you do not know. - [Interruption.] You and I always
complain to Colombo - only to cities and not to the rural
sector.- [Interruption.] I have worked with you. I have
been with you and I was elected in your list sometime
back. - [Interruption.] Nothing happened. - [Interruption.]
Who? - [Interruption.] Even if he contested, these people
would have come. At that time, we wanted to help you to
bring more Members to Parliament. That is the reason
why we were with you. If we were not with you, of
course, you would have been in the same position that
you are in now, even at that time.
With these words I conclude. Thank you very much.
[අ.භා. 4.11]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන්න ලැබුණු එක ෙලොකු සන්ෙතෝෂයක්. ෙම් දවස් ටිෙක්ම මම
කථා කරනවා. ටිකක් මහන්සියි. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා
ෙහොඳට සූදානම් ෙවලා එතුමාෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන්
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගිය සැෙර්ත් එතුමාත් එක්ක මම විවාද
කළා, ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙගවත්ත වටා ෙම් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ කියන එක
ඒත්තු ගන්වන්න ඔබතුමා කරුණු සඳහන් කරමින් ෙගොඩක්
උත්සාහ කළා. ඔබතුමා මහන්සි ෙවලා වැඩ කරනවා ඇති.
ඔබතුමා මහන්සි ෙවලා යම්කිසි පතිඵලයක් ගන්න
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් වැඩ කරනවා ඇති. ගරු ඇමතිතුමනි,
හැබැයි ඒ පතිඵලය ෙම් යන්තණය තුළ ලබන්න හැකි ද? අපට
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තිෙබන පශ්නය ඒකයි. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් අංශෙය් රුපියල්
බිලියන 125ක් විතර දූෂණයට ලක් වන ෙකොට ඔබතුමාෙග් ඒ
බලාෙපොෙරොත්තුව යම් තාක් දුරකට ෙහෝ ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ
කියන එක තමයි අපට ෙම් දත්තවලින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ආර්ථික වර්ධනය ගැන,
ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන කථා කරද්දී රටට වාසි අත් කරගන්න
පුළුවන් අංශ කීපයක් තිෙබනවා කියලා. එකක් තමයි, ජනතාවට
අවශ්ය භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල ඵලදායීතාව ඇති කරගැනීම. අෙනක්
එක තමයි, විෙද්ශ විනිමය රට තුළට ගලාෙගන ඒම. අෙනක් එක
තමයි, රැකියා උත්පාදනය. අෙනක් එක තමයි, ජනතාවෙග්
ආදායම් සහ ආදායම් මාර්ගවල ඉහළ යෑමක් ඇති කිරීම.
ඔබතුමාෙග් ෙම් කාල පරාසය තුළ ඒ කාරණා ටික ඉටු වූ පමාණය
ගැන ඔබතුමා ෙහොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ෙම් ආණ්ඩුව යුද්ධය අවසන් කළාට
පස්ෙසේ කාල සීමාව ගැනයි අප සලකා බලන්ෙන්. යුද්ධය අවසන්
කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වූ සංවර්ධනය ගෙම්
මිනිහාට ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න. ඔබතුමන්ලා හැම ෙවෙල්ම
කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නගරයට කරපු පක්ෂයක් කියලා.
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නගරයට ෙනොෙවයි වැඩ කෙළේ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහත්මයා
දන්නවා, මහවැලිය, ගම් උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්තය මඟින් විශාල
කාර්ය භාරයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කෙළේ ගමටයි; ෙම් රටටයි
කියලා. මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම් අපි මහවැලිය හදපු හැටි.
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධව සිටි මන්තීවරු,
ඇමතිවරු දන්නවා මහවැලිය යටෙත් Victoria Dam එකට ෙවන්
කරපු මුදල් පමාණය කීයද කියලා. Cost එක මිලියන 9,000යි.
ෙකොෙහන්ද අපි ෙම් මුදල් -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- හම්බ කෙළේ?
මිලියන 6,557ක් එංගලන්තෙයන් තෑගි වශෙයන් ලැබුණා. සියයට
80ක් එංගලන්තෙයන් අපට හම්බ වුණා තෑගි වශෙයන්.
වික්ෙටෝරියා ජලාශය පමණක් ෙනොෙවයි, රන්ෙදනිගල,
ෙකොත්මෙල් ජලාශ ගත්තත් එෙහමයි. අද වන කල් ඒවා වැඩ
කරනවා. ඒවා නැවතිලා නැහැ. ඒවාෙය් අඩු පාඩු නැහැ. ගාමිණී
දිසානායක මහත්මයා ඇළ ෙව්ලි කිෙලෝමීටර 300ක් හැදුවා;
ෙකොන්කීට් කළා. කාන්දු වන්ෙන් නැහැ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වාෙග්
ෙනොෙවයි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 25 පාරක් කැඩිලා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අප ෙම් ආකාරෙයන්-

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

1982 ඉඳලා ගල් අඟුරු බලාගාරයක් හැදුෙව් නැත්ෙත් ඇයි
ඔබතුමන්ලා?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමිය. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි
රටටයි ෙසේවය කෙළේ. රෙට් නායකෙයෝ තමාට හම්බ කරගත්ෙත්
නැහැ. ඩී.එස්. ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, ෙජෝන්
ෙකෝතලාවල, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, රණසිංහ ෙපේමදාස ආදි
නායකෙයෝ රටට ෙසේවය කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා මිය
යන ෙකොට ෙගදරත් දීලායි ගිෙය්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

කී සැරයක් වික්ෙටෝරියා එක කැඩුණා ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමිය ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. නැත්නම් මට ෙවනත් ඒවා
කියන්න ෙවනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න.
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ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමාත් මට disturb කළා ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමියත් මට මුලින්ම disturb කළා. ඒ ඇති. හරි, ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. ඔබතුමියෙග් කාර්ය භාරය ඔබතුමිය කළා, වාඩි ෙවලා
ඉඳලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශෙය් දැන් ෙවන
ෙද්වල් අපි දන්නවා ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

කියන්න, කියන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රෙට් මිනිසුන්ට ඔළුව උස්සාගන්න විධියක් නැහැ. බාර ගත්තා
ෙකොෙහේවත් යන මරගාතයක්. දැන් ඉතින් රෙට් ජනතාවට බිල
ෙගවාගන්න විධියක් නැහැ. රෙට් ජනතාව දුක් විඳිනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රැකියා
සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී, රැකියා වියුක්තිය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මෙගන් ඇහුවා. මහින්ද අමරවීර
ඇමතිතුමා මෙගන් ඇහුවා, රැකියා නියුක්තිය අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මා පසු ගිය අවස්ථාවක කිව්වා,
රැකියා නියුක්තිය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි,
මා ෙසොයා ගත් ෙම් දත්ත ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම්
බලන්න, "රැකියා ඇති ෙනොවන ආර්ථික වර්ධනයක් - “Verité
Research” ඉදිරිපත් කිරීමක්. “Verité Research” යනු රාජ්ය
අංශයට උපාය මාර්ග හා පතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා උපෙදස්
ලබා ෙදන ෙපෞද්ගලික ආයතනයක්. ඔබතුමා බලන්න - [බාධා
කිරීමක්] අෙන්! වට්ටි අම්මා

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

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

වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමිය
කථා කළා ෙන්. දැන් කී පාරක් කථා කළා ද? [බාධා කිරීමක්]
වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. ෙපොඩි ළමෙයක් වාෙග් ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමාට හරි අමාරුයි ෙන්ද.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කට බරියාව තිබුණාට බැහැ. වැඩ කරන්න ඕනෑ. වැඩ කරලා ඒ
ජනතාවට ෙසේවය කරන්න ඕනෑ.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

තමුන්නාන්ෙසේලා 1982 ඉඳලා එක ජල විදුලි බලාගාරයක්වත්
හැදුෙව් නැති නිසා තමයි ෙම් පශ්න.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි රැකියා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් ෙවනවා, රෙට්
ශම බලකාය 90,000කින් අඩු ෙවලා. රැකියා නියුක්තිය
68,000කින් අඩුෙවලා තිෙබනවා, ඇමතිතුමනි. "2011 - 2012
කාල පරාසය තුළ ෙසේවා නියුක්ති සංඛ්යාව 60,222කින් අඩු වීමක්
ෙපන්නුම් ෙකොට ඇත" කියලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම අංශය [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමිය ෙම්වා බලන්න. ඔබතුමිය කථා කරන
ෙකොට මා අහෙගන සිටියා ෙන්. ඔබතුමිය check කරලා
ඔබතුමියෙග් උත්තරය මට ෙදන්න. ඍන අටයි, දශම - [බාධා
කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වට්ටි අම්මාව

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෙශේෂෙයන් රැකියා ගැන කථා
කළා.

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

ෙපොඩ්ඩක් එළියට දමනවාද? නැත්නම් ෙම්ක කරන්න බැහැ.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලා. ඒවාට වග
කියන්න ඕනෑ ෙපේමදාස මහත්මයා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

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

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

එක්ක මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කාන්තාවන්ට කථා කරන්න
තැන් තිෙබනවා. ෙමතැන එෙහම තැනක් ෙනොෙවයි.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

එතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කෘෂිකර්මාන්තය ඍන 8.5යි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව කරෙගන යන්න.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

බාධා කරන්න එපා කියලා කියන්න. ස්ථාවර නිෙයෝගවල
තිෙබනවා, කථාවට බාධා ෙනොකළ යුතුය කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔව්, බාධා ෙනොකළ යුතුයි. එතුමාට බාධා කරන්න එපා. ගරු
මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ වාෙග්ම ෙසේවා අංශය ඍන 0.6යි. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 සැප්තැම්බර් 22 දින
"The Sunday Times" පුවත් පෙත් "Education Times"
විෙශේෂාංගෙයන් උපුටා ගත් ෙකොටසක් මා ඉදිරිපත් කරනවා. එහි
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා, I quote:
“19% unemployment among 18- 30 years age group including
graduates”

කවුද ෙම් කියන්ෙන්? ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු, අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. එතුමා ෙම් කියන රෙට්ම තමයි ෙසේවා
නියුක්තිය සියයට 3යි, සියයට 2යි කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක රෙට් ආර්ථික
විෙශේෂඥයන්ට පශ්නයක්. රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙපන්නුවා,
සියයට 6.2යි, සියයට 6.3යි කියලා. හැබැයි ෙසේවා නියුක්තිෙය්
වර්ධනයක් නැහැ. "ඇයි" කියලා අහනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙසේවා නියුක්තිය සියයට 2කින්
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ෙසේවා නියුක්තිය සියයට 2කින් උඩට
යනෙකොට රැකියා ලක්ෂ ගණනක් බිහි වුණා. නමුත් අෙප් රෙට්
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රටට ණය ගැනීෙම් දී ෙපොලිය
සියයට 8.2යි. අෙප් රට ෙපොලී ෙගවනවා. ෙම් ලැෙබන ව්යාපෘතිවල
කිසිම grace period එකක් නැහැ. ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒවාට
ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැහැ. ඒවා ලබා ෙදන්ෙන් රෙට් ජනතාවට
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ෙම්වාට ෙකොමිස් මුදල් ලැෙබනවා. ඒකයි
ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙම් රටට ෙමච්චර ව්යාපෘති
එනවා නම්, රුපියල් බිලියන 3500ක් වියදම් කරනවා නම්, ඇයි
ෙම්වාට ෙටන්ඩර් කැඳවන්න බැරි? ෙම් ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්
ෙම්වා අහන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අපි කියන්ෙන් ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කියලායි. ෙටන්ඩර් කමයක්
අනුව තරගයක් ඇති කරලා ඒ ආයතනයට ඒක ලබා ෙදන්නය
කියලායි. නමුත් එෙහම සිදු වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
අද අෙප් රැකියා වර්ධනයක් නැහැ. රැකියා වර්ධනයක් නැහැ
කියලා කියන්ෙන් ඇයි? ෙසේවා නියුක්තිය 68,000කින් අඩුෙවලා
තිෙබනවා; ශම බලකාය 90,000කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තුළ
දරිදතාව වැඩි වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි විෙද්ශ
ආෙයෝජන. බලන්න, අෙප් සංචිත ෙමොනවාද කියලා. අෙප්
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත -Foreign Exchange Reservesසියයට 6.1යි. එතෙකොට ඇංෙගෝලාෙව් සියයට 25.2යි.
නයිජීරියාෙව් සියයට 32.8යි. බංගලාෙද්ශෙය් සියයට 10.1යි.
ෙමන්න අෙප් තත්ත්වය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් revenue and
grants බලන්න. 1990 ඉඳලා ගත්ෙතොත්, 1990 දී සියයට 23.2යි.
2004 වසර බලන ෙකොට සියයට 15.3ක් දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2009 වර්ෂය බලන ෙකොට සියයට 15.9යි.
2010 දී සියයට 14.9යි.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Employment opportunities created
ගත්ෙතොත්, 2002 දී 28,165යි. 2005 වර්ෂය වන ෙකොට 7,780ක්
ෙවනවා. ඊට පසුව 2010 දී 9,798යි. 2011 දී 11,311යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොද්ගලික ආෙයෝජන ගැන කථා
කරනවා නම් 2000 දී සියයට 24.8යි. 2006 දී සියයට 23.9යි,
2005 දී සියයට 22.4යි, 2008 වර්ෂය වන ෙකොට සියයට 21.1යි.
2010 වර්ෂය වන ෙකොට සියයට 21.6යි.
දැන් ෙම් රෙට් සාමය තිෙබනවා. ෙම් රටට ඕනෑ තරම් මුදල්
එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් රටට
ෙමොකද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? චීනය, ඉන්දියාව වැනි දියුණු
වන රටවල් තිෙබන ෙම් ආසියා කලාපෙය් ආශ්චර්යක් හැටියට
ෙම් රටට ආෙයෝජන ගලාෙගන එන්නට ඕනෑ. ඒවා ෙදගුණයක්
වන්නට ඕනෑ. නමුත් එෙහම ෙවලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තිතුමනි.
ඇමතිතුමා මහන්සි වන බව අපි දන්නවා. ඔබතුමා මහන්සි
ෙවනවා වාෙග්ම ෙමන්න ෙම් කාරණා සඳහාත් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම චන්දසිරි ගජදීර
ඇමතිතුමා -අපි ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්- කළ පකාශයක් "මවු
බිම" පුවත් පෙත් සඳහන් වී තිෙබනවා. "අකුරැස්ස නගරෙය්
සංවර්ධනයට දුන් ලක්ෂ 50න් ලක්ෂ 25ක්ම උපෙද්ශන
ගාස්තුවලට".
ෙමන්න ෙම්කයි ඇමතිතුමනි, සිදු ෙවන්ෙන්. දුප්පත් ජනතාව
බලාෙගන ඉන්නවා, ඔබතුම්න්ලා ෙවන් කරන මුදල් ඒ
ෙගවල්වලට ඒවිය කියා. ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවන් කරන ෙසොච්චම,ඒ
වියදම් කරන ෙසොච්චම- [බාධා කිරීමක්] බිලියන ගණනක්
දූෂණය ෙවන ෙකොට -රාජ්ය අංශෙය් බිලියන 125යි, බලවත්තු
තව මිලියන 200ක් ගහන ෙකොට- ඉතා සුළු මුදලක් ෙවන්
කරනවා, අෙප් අහිංසක ජනතාවට. ඒ ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා
ඒ මුදල් එනතුරු. ඒ මුදලින් ලක්ෂ 50ක් උපෙද්ශන ගාස්තුවලට
යනවා. අප ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ගජධීර මහත්මයා. පත්තෙර්
පළෙවනවා. ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. ෙම්ක හරියටම ෙකොෙහේද
සිදු වුෙණ් කියා කියන්න මට කාලය නැහැ. එතුමා ෙම්
පත්තරෙයන් දැනුවත් කර තිෙබනවා.
අප කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මහන්සි ෙවනවා
ඇති. [බාධා කිරීමක්] මට විනාඩි 20යි ලැබුෙණ්. ගරු ඇමතිතුමා
පැය ෙදකක් කථා කළා. මට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්න
තිෙයනවා. ෙවලාව ඉතිරි වුෙණොත් ඔබතුමාට අන්තිමට අවස්ථාව
ෙදන්නම්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මෙග් අමාත්යාංශෙයන් කිසිම ෙදයක් එෙහම දුන්ෙන්ත් නැහැ;
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය එෙහම ෙනො කළාය කියා ඔබතුමා
කිව්වාට බලන්න 2013 ෙදසැම්බර් 01 දින "The Sunday Times"
පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවනවා, I quote:
“Cut trees to pay EPF, ETF dues
Cabinet approves proposal by minister to meet colossal liabilities"

ඔබතුමන්ලා එෙහමයි පඩි ෙගවන්ෙන්. දැන් බලන්න. ෙම්ෙක්
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගස් කපන්න ඉල්ලනවා, EPF, ETF
ෙගවන්න. දැන් කැබිනට් approval එකත් ලැබිලා, මූලාසනාරූඪ
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ගරු මන්තීතුමනි. "The Sunday Times" පත්තෙර් කියන්ෙන්.
පරිසරය විනාශ කිරීම. ගස් කපලා පඩි ෙගවන්න ඉල්ලනවා.
කලුවරෙහේන පැත්ෙත් ගස් ටික කැපුවා, යළි පදිංචි කරවන්නය
කියා. ඒ කලුවර ගස්වලට වුණු ෙද් දන්ෙන් නැහැ. මහා
බලවෙතකුෙග් පුෙතක් ඇවිල්ලා ඒ ගස් ටික අරෙගන ගියාය කියා
කියනවා. ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමාත් ගන්න ඇති ඒ කලුවර
ගස් ෙදක තුනක්. ෙම් ආකාරෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල්,
සම්පත් කාබාසිනියා කරන කාලයක්. "Cut trees to pay EPF,
ETF dues". ෙමොන රටක ද ෙම්වා ෙවන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි , ෙමතුමන්ලා දුප්පත් ජනතාව
ගැන කථා කරනවා. දුප්පත් ජනාවටමයි ගහන්ෙන්. දුප්පත්
ජනතාවටමයි ෙම් විනාශය කරන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් ෙවනවා," ඒ අනුව
2010 වර්ෂෙය්දී ෙම.ෙටො. 43,364 ෙලස පැවැති අපනයන කෘෂි
ෙභෝග නිෂ්පාදනය 2011 වර්ෂෙය්දී ෙම.ෙටො.36,362ක් ෙලස
සියයට 16කින් පහත වැටී ඇත." කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙකොෙහේද?
ෙම් රෙට්. බංග්ලා ෙද්ශෙය් ෙනොෙවයි. ඉතිෙයෝපියාෙව් ෙනෙවයි,
ෙම් රෙට්. කියවා බලන්න. ඔබතුමා ෙම්ක සුරපුරයක් කියලා
ෙපන්වන්න හැදුවාට කන ෙබොන මිනිහා දන්නවා, ෙකොෙහොම ද
කන්ෙන් ෙබොන්ෙන් කියලා. ඇමතිතුමා ෙවන්නට ඉස්ෙසල්ලා
ඔබතුමාටත් ඒක දැෙනන්නට ඇති. දැන් ඔබතුමාට ඒක
දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දැන් බැසිල් ඇමතිතුමා ළඟ ඉඳෙගන
ෙකොෙහන් හරි ෙපොඩි කෑල්ලක් ගන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමාට
ෙකළලා
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

නිසා ඒ පැත්ෙත්. ඊෙය් ෙපෙර්දාත් එෙහම ඇවිල්ලා ඔබතුමා
කැස්සා. එච්චරම කහින්න එපා. බැසිල් ඇමතිතුමා ඔබතුමාට
ෙදන්ෙන් නැහැ. මට කිව්වා, ඔබතුමා හරි කරදරයක්ය කියා ඒ
පැත්ෙත්. එම නිසා ඔබතුමා බාධා ෙනොකර පැත්තකට ෙවලා
ඉන්න. ඊෙය්ත් බාධා කළා.

Then, there has been a decline in absolute export
earnings. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, when you take the
export earnings of Sri Lanka in 2011, the total exports
were at minus 6.6 per cent, agricultural exports at minus
9.6 per cent, tea exports at minus 7.0 per cent, natural
rubber exports at minus 40.8 per cent, industrial exports at
minus 5.3 per cent, textiles and garments at minus 5.8 per
cent, manufactures at minus 5.6 per cent and petroleum
products at minus 11.7 per cent. ෙමන්න ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙකරුවාව.
යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ, ෙමොනවාද අපට ෙපොෙරොන්දු
වුෙණ්? ගරු මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම රට සුරපුරයක්
බවට පත් කරනවාය කිව්වා. කාට ද ෙම් සුරපුරය අත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? එක පිරිසකටයි. එක පවුලකට, ඒ වටා ඉන්න
පිරිසකටයි, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. සුරපුරය අත් ෙවලා
තිෙබනවා; ලැම්ෙබෝගිනි හම්බු ෙවනවා. අශ්ව ෙර්ස් දානවා; බලු
ෙර්ස් දානවා. දැන් ෙකළඹ වට කරලා. ජලගැල්මකටවත් ෙම්
වාෙග් වැලි ෙකොට්ට ගහන්න බැහැ. අද ඒ තරමට වැලි ෙකොට්ට
වෙට්ට ගහලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට
ඇෙමරිකාව නම් , එංගලන්තය නම් කමක් නැහැ. ෙම් රෙට්
දරුවන්ට වාහන තිෙබනවා නම්, ඇෙඟ් ෙතල් ඇර ගන්න ෙම්
වාෙග් ෙර්ස් තිබ්බාට කමක් නැහැ.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පශ්න තිෙබනවා.
සියයට 70කට වැඩි පමාණයක් ෙම් රෙට් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්
දුප්පත්කමින්.
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ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් බලන්න. ඔබතුමා අපනයනය
ගැන කථා කරනවා. පසු ගිය වසෙර් 2011 ජූලි මාසෙය් අපනයන
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 952ක් ෙලස වැඩිම
අගයක් ගත්තද එයට සාෙප්ක්ෂව ෙමවර ජූලි මාසෙය් අපනයන
ආදායම සියයට 17.4කින් පහත වැටී තිෙබනවා. ඊට ෙහේතුව
විෙශේෂෙයන් ෙත්, ෙරදිපිළි හා ඇඟලුම්, පවාහන උපකරණ සහ
රබර් ආශිත නිෂ්පාදනවල අපනයන ආදායම සැලකිය යුතු ෙලස
අඩු වීමයි. ෙම් අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග්
"ෙදසතිය" සඟරාෙව් යි. "ෙදසතිය" ඔබතුමන්ලෙග් සඟරාව ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ලියන එක්ෙකනාෙගන් අහන්න ෙකොෙහොම ද
ෙම්වා ලිවෙව් කියා. ඒෙක් ෙමොකක් ද කියන්ෙන්? "ආනයන
වියදම් අඩු වීම යහපත් වුවත්, අපනයන ආදායම ද අඩු වීම ආර්ථික
ෙද්හයට ගුණදායක නැහැ" ෙම් ඔබතුමන්ලාෙග් සඟරාව
කියන්ෙන්. අප ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම trade deficit එක, 2006
වර්ෂෙය් minus US Dollars 2,516 million. 2009 වර්ෂෙය්
minus US Dollars 3,122 million. 2010 වර්ෂෙය් minus US
Dollars 4,825 million. 2011 වර්ෂෙය් එය ෙදගුණයක් ෙවලා,
minus US Dollars 9,714 million. 2012 වර්ෂෙය් minus US
Dollars 9,409 million.
ෙමන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ෙකරුවාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
අපනයන අයිතම ගැන බලන්න. අපනයන අගයන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර්වලින් දක්වා තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 10,559යි. 2012 වර්ෂෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 9,773ට අඩු ෙවලා. 2013 වර්ෂෙය් 6,436යි.
ජනාධිපතිතුමා කියනවා, අපනයන සියයට ෙදකකින් වැඩි ෙවලා
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 වර්ෂෙය් export
revenue එක යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 10,559යි. 2012 වර්ෂය වන
ෙකොට විශාල පහත වැටීමක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දත්ත ෙහොඳට ඉදිරිපත්
කරනවා. මම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂ
විවාදයට සම්බන්ධ වුණා. ඔබතුමා කියපු ෙම් කාරණය
තිෙබන්ෙන්ත් "ෙදසතිය" සඟරාෙව්මයි. එහි සඳහන් කර
තිෙබනවා, සත්ව පාලනය සඳහා එක් පවුලකට කුකුළු පැටවුන් 10
බැගින් පවුල් ලක්ෂ 2ක් පමණ ඉලක්ක කර තිෙබනවා. දැනට
පවුල් 20,000ක් සඳහා එෙසේ පැටවු ලබා දී තිෙබනවා කියලා.
ඔබතුමා කිව්වා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක ඉටු කරනවා කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, අපි පිළිගන්නවා බිත්තර නිෂ්පාදනෙය් යම් කිසි
වර්ධනයක් තිෙබන බව. හැබැයි ඔබතුමා කියපු ආකාරයට කුකුළු
පැටවු ලක්ෂ 20ක් ෙදන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ලක්ෂ 20
දුන්නා නම් ෙම් පමාණය තවත් වැඩි කර ගන්න තිබුණා. මට
ලැබුණු දත්තයන් අනුව poultry පමාණය ගත්ෙතොත් 2009
වර්ෂෙය් cock birds එක් මිලියන නව ලක්ෂ ගණනක් ෙවනවා.
2012 වර්ෂෙය්දී එක් මිලියන අට ලක්ෂ ගණනක් ෙවනවා.
ෙපොඩ්ඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම
hens පමාණය 2009 වර්ෂෙය් හත් මිලියන ෙදලක්ෂ ගණනක්
ෙවනවා. 2012 හත් මිලියන අටලක්ෂ ගණනක් ෙවනවා. ෙපොඩි
වැඩි වීමක් තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, කිරි නිෂ්පාදනය පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. කිරි නිෂ්පාදනය ෙපොඩ්ඩක් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවනවා milking at present,- [බාධා කිරීමක්] කිරි
මුදවන්න වාෙග් ෙන් කෑ ගහන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන්
නැතුව ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] කිරි කිව්ව ගමන් ෙදොවන්න
හදනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි,
milking at present සම්බන්ධෙයන් ෙමහි සඳහන් ෙවනවා.
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙමහි සඳහන් ෙවනවා, කිරි ගවයන්ෙග් milking at
present පමාණය ෙදලක්ෂ අසූදහස් ෙදසීයපනහයි කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඊට අමතරව not milking at present පමාණය
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ෙදලක්ෂ අසූහය දහස් හත්සියහැටයි. Bulls එක් ලක්ෂ අසූතුන්දහස්
ෙදසීයඅසුවයි. ඒ වාෙග්ම calves ෙදලක්ෂ හත්තෑඑක්දහස්
හත්සියහැටයි. එක් ලක්ෂ විසිතුන් දාෙහන් අපි සියයට 20ක්වත්
කිරි ෙදොවා ගන්න ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් පශ්නය කිව්වා.
විෙශේෂෙයන්ම පශු සම්පත් මණ්ඩලෙයන් මම ෙම් ගැන ඇහුවා.
ෙම් එළෙදනුන් ෙගන්වන්න ඔබතුමන්ලා මිලියන 150ක් වියදම්
කළා. ඒ ෙගෙනන එළෙදනුන්ෙගන් භාගයකට විතර ඉපෙදන්ෙන්
පිරිමි පැටවුන්. ඒ පිරිමි සත්තුන්ට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා
ඉතා විශාල පාඩුවක් ලබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක රෙට්
තිෙබන තත්ත්වයත්, අෙප් සංස්කෘතියත් එක්ක තිෙබන පශ්නයක්.
ඒ පිරිමි සත්තු කිසියම් ෙදයකට ෙයොදා ගන්න බැහැ. ඒ හින්දා
විශාල-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මට උත්තරයක් ෙදන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න පුළුවන් ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මට තව විනාඩි 10ක් විතර තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා උත්තරයක්
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් පසුව ඒ ගැන කියන්න. පශු
සම්පත් මණ්ඩලෙයන් කිව්වා, ඒක කරන්න බැරි කාරණය.
ඔබතුමා මට උත්තර ෙදන්න එපා. එතුමන්ලා COPE එකට ආවා.
එතුමන්ලාෙගන් ඇහුවා, ඇයි ෙම් පාඩුව කියලා. එතුමන්ලා කිව්වා,
විෙශේෂෙයන් පිළිෙයළ කරන ආහාර වර්ග, තණ වර්ග ඒ වාෙග්ම
ධාන්ය වර්ග ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වන්ෙන් නැහැ, ඒ සඳහා මිලියන
ගණනක් යනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන් සඳහන් කළා,
ෙම් රෙටත් කිරි ලීටර් 20ක් ගන්න පුළුවන් එළෙදනුන් ඉන්නවා,
හැබැයි ඒ එළෙදන්නුන්ෙගන් පැටව් ලබා ගන්න ආණ්ඩුෙවන්
සහෙයෝගයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ඔන්න, එළුවා දැන් කෑ ගහනවා.

562

ෙහොඳ මිලක් ලබා දුන්නා" කියලා. අඩු වන ෙකොට කියනවා,
"ෙමන්න අපි අඩු කළා ජනතාව ෙවනුෙවන්" කියලා. ෙදපැත්තක්
ගන්න බැහැ ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවියාට-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙදපැත්තම බලන්න ඕනෑ ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙදපැත්ත බලන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියා අනාථයි. ෙදපැත්තක්
බලලා හරි යන්ෙන් නැහැ. තක්කාලි වගා කරපු සියලු ෙදනා
අනාථයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමතැන කථා කළාට වැඩක්
නැහැ. ආර්ථික මධ්යස්ථානයට ගිහිල්ලා ෙම් මිල ගණන් ගැන
බලන්න. ලීක්ස් කිෙලෝ එක රුපියල් 10 - 20යි. කැරට් කිෙලෝ එක
රුපියල් 35ට වාෙග් මිලකට ෙවෙළඳාම් කරනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ගණනට විකුණලා ඒ ෙගොවීන් අනාථ
ෙවනවා.
ඒ කන්නය වගා කරලා ඒෙකන් ලාභයක් ලබා ගන්න බැරි
වුණාම ඒ අය අනාථ ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා
කනවා, ෙබොනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩුෙවන්
වාහනයක් හම්බ ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] නැත්නම් දන්නවා ෙන්,
ෙකොෙහොමද ඉන්ෙන් කියලා. ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩුෙවන් ලෑන්ඩ්
කෲසර් එකයි, ඩීසල් ටිකයි හම්බ ෙවනවා. නැත්නම් ෙමොනවාටද
කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අප දන්ෙන් නැද්ද, ෙමතුමා ගුටිත්
කෑවා. [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා
බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ෙමොනවා හරි ලැෙබයි. තව
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්න. [බාධා කිරීම්] අනාථ ෙවලා ඉන්ෙන්
කියලා මම දන්නවා. අනාථ ෙවලා එළිෙය් බණින බැනිල්ල මම
දන්නවා. "කාලකණ්ණි, මුන්

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා
කළා. ෙමොකක්ද හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඔබතුමා කථා කළා, එළවලු ගැන. එළවලුවලට අද මිලක් ලබා
ගන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. අද එළවලු වවපු ෙගොවීන් ඉතාම
අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒවා විකුණා ගන්න බැහැ. ඵලදාව
විනාශ ෙවනවා. ඔබතුමා සඳහන් කළා, මිල ගණන්. මම ෙම්
ෙතොරතුරු වැලිමඩ ආර්ථික මධ්යස්ථානෙයන් ගත්ෙත්. තක්කාලි
කිෙලෝ එක රුපියල් 12යි. ෙම් මාසය පටන් ගන්න ෙකොට රුපියල්
5ට ගියා. වම්බටු රුපියල් 10 - 15යි. මාසය පටන් ගන්න ෙකොට
රුපියල් 7ට ගියා. ෙගෝවා 7 - 10යි.

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

පවුලට විතරයි කරන්ෙන්, අපට ෙමොනවත් ෙදන්ෙන් නැහැ"
කියනවා. දැන් ෙමතැනට ඇවිත් අපට කියනවා. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලා කියපු ඒවා මම ෙම් කියන්ෙන්. මට කියන්න කිව්වා.
දැන් මම ඒවා කියනවා. ඊට පස්ෙසේ මෙග් ඇඟට එනවා. [බාධා
කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීම්] ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනය අමතන්න.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නිෂ්පාදනය ෙනොෙවයි. අෙනක් හැම ෙද්කම මිල වැඩියි. කිරි
පිටිවල මිල වැඩියි. පිට රටින් ෙගෙනන භාණ්ඩවල මිල වැඩියි,
ගරු ඇමතිතුමනි. ඔන්න ඕක නිසයි ඔබතුමාට ආර්ථිකය
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙගොවියා- [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථිකය. තමන්ෙග්
ආර්ථිකය දන්නවා. මම කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය ගැනයි. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමන්ලා වී මිල වැඩි ෙවන ෙකොට කියනවා, "ඔන්න අපි

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙමතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කළා. ආදායම
මිලියන හාරසිය ගණනක්. වරාය අධිකාරිෙය් මුළු ආදායම කීයද?
රුපියල් මිලියන 45,490යි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙම් මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග දන්නවා නම් ඔය විධියට
කථා කරන්ෙන් නැහැ. මන්තීවරෙයකුට එෙහම ෙචෝදනා කරන්න
බැහැ. පවුලට ෙනොෙවයි, ඒ පවුල කරන්ෙන් මුළු රටටයි.

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යවනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්යයක්. [බාධා
කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමන්ලාට
ෙචෝදනා කරන්න එපා. ඔබතුමා මූලාසනය අමතන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම මන්තීවරු ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙචෝදනා කරන්න මට
ඕනෑ තරම් පුළුවන්. ෙම් මන්තීවරු කියනවා, "මුන්

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

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

පවුලට විතරයි සලකන්ෙන්, අපට - [බාධා කිරීම්] මම කවුද කියලා
කිව්ෙව් නැහැ. "අපට ෙමොනවත් නැහැ. අපට කිසිම ෙදයක් නැහැ,
අපට දුන්ෙන් වාහනය විතරයි" කියනවා. මට කිව්වාට පස්ෙසේ මම
ෙමතැනට ඇවිත් කියනවා. ෙමතුමන්ලාට ෙමොකක් හරි ලබා
ෙදන්න ෙම්ක කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඉතින් කෑ ගහනවා. [බාධා
කිරීම්] ඕවා ගණන් ගන්ෙන් නැහැ, බැසිල් ඇමතිතුමා. [බාධා
කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරමු. [බාධා කිරීම්]
හම්බන්ෙතොට වරායට ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් වියදම් කරලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බලන්න, වරාය අධිකාරිෙය්
ආදායම රුපියල් මිලියන 45,490යි. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ආදායම
ෙකොපමණද? රුපියල් මිලියන 420යි. කියන්න ලජ්ජයි. සියයට
එකක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැව් එන්ෙන් නැති වරායක්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)
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(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් සභාපතිතුමා දීලා තිෙබන note එක
බලන්න. සභාපතිතුමා තමයි ඇමතිවරයා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමතුමා සභාපතිවරයා. [බාධා කිරීම්] අප දන්නවා, ඒකයි ෙමතුමා
කෑ ගහන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව
තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

බලන්න, ෙමොකක්ද ෙම් note එෙකන් කියන්ෙන්?

"In the meantime Treasury has made the interest
payment to the lender during the grace period as per
buyer credit loan agreement". ෙමන්න ෙග්ම මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. Treasury එෙකන් එවනවා interest rate එක.
Grace period එකක් නැහැ. ෙම් වාෙග් සුදු අලි ෙමොකටද
ෙග්න්ෙන්? සියයට 20ක් ෙකොමිස් හම්බ ෙවනවා. ෙපොලී අනුපාතය
සියයට 8.2යි. Grace period එකක් නැහැ. කැස්ෙසේ නැත්නම් ෙම්
ෙගොල්ලන්ට ෙමොකුත් හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන ඉන්න බැහැ.
ෙම් අමාත්ය ධුරය දරන්න බැහැ. ෙම්ෙක් ඉන්න සභාපතිතුමායි
ඇමති, ෙමතුමා ෙනොෙවයි. ෙමතුමා අමාරුෙවන් ඉන්ෙන්. අපිත්
දන්නවා, ෙමතුමා ගැන අපි දුෙකන් ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ඊළඟට බලන්න, ෙවළඳ ෙශේෂය, මූර්ත ආදායම. දැන්
ෙමතුමන්ලා මූර්ත ආදායම ගැන කථා කළා. [බාධා කිරීම්]
බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා
ඉඳගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. කරුණාකර වාඩි
ෙවන්න. අස්වර් මන්තීතුමනි, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමනි, වාඩි ෙවන්න. එතුමාට ටික ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

බැසිල් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙකොට
ෙමතුමන්ලා ඇවිස්ෙසන හැටි බලන්න. කිරි පණුෙවෝ වාෙගයි
ඇවිස්ෙසන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] බැසිල් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය
ගැන කථා කරන ෙකොට වෙට් ඉන්න භටයන් ටික කිරි පණුෙවෝ
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

වාෙගයි. එළිෙය් බණිනවා. ෙකොයි තරම් බය ද බලන්න, රාජපක්ෂ
මහත්වරුන්ට. එළිෙය් පලු පැෙලන්න බණිනවා. ෙමන්න මල්ලි,
මුන්ට

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

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

ගහන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කෑ
ගහනවා බැසිල් ඇමතිතුමා ඉස්සරහා. ෙකළින් කථා කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Please be seated, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි,
- [බාධා කිරීම්]

(The Presiding Member)

ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්ෙන් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා. අනික් අය එතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි අෙහේනියට ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ. පාවා ෙදන්න
ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩි කාෙල් ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය්
Benz එෙක්. හරිද? ෙම් වාෙග් අෙහේනියට, තුට්ටු ෙදෙක්
ෙද්ශපාලනයට අප ආෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]අපි සර්පෙයෝ
කෑෙවත් නැහැ. වැල්ෙල්- [බාධා කිරීම්] මෙගන් අහගන්න එපා
පැටිකිරිය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති
පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමා හම්බ වුණා. එතුමා හම්බ ෙවලා බස්නාහිර පළාෙත් මහ
ඇමතිකම ඉල්ලුවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට
අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවළඳ ෙශේෂය සම්බන්ධෙයන්
[බාධා කිරීම්] ඇති, ඇති. ඇල්ලුවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවළඳ ෙශේෂය බලන්න. 2009
දී සෘණ 3122යි; 2010 දී සෘණ 4881යි; 2011 දී සෘණ 5960යි;
2012 දී සෘණ 9409යි. ඊළඟට මූර්ත ආදායම බලන්න. [බාධා
කිරීම්]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්. ගරු හිස්බුල්ලා අමාත්යතුමා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] දැන් මට කථා කරන්න
අවස්ථාව ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකරලා ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට කථා
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙද්ශපාලනයට ආෙව්
පතිපත්ති අනුවයි. අෙහේනියට අප ෙද්ශපාලනයට ආෙව් නැහැ. අපි
ෙපොඩි කාෙලත් ඒ වාෙගයි හිටිෙය්. ෙලොකු ෙවන ෙකොටත් අපි
එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳ වැදගත් පවුල්වල මිනිස්සු.

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. හරි වාතයක් ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ඇමතිතුමා අහෙගනයි
ඉන්ෙන්. ඇමතිතුමා බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ඇමතිතුමා අවුස්සන්න
එපා. [බාධා කිරීම්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඉඳගන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have to go to your seat
first to raise a point of Order. - [Interruption.]
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

You sit down, idiot!

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

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

රීති පශ්නයක්. සුජීව ෙසේනසිංහ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද
රීති පශ්නය?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා
දුන්නාය කියලා.

කියනවා, මමත් පාවා

(The Presiding Member)

Hon. Hisbullah, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ගරු මන්තීතුමා ගරු ඇමතුමාව හමු ෙවන්න -[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ. ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වයර් මාරු කරෙගන. වයර් මාරු කරෙගන ඉන්ෙන්. මම
ඇමතිතුමා හම්බ ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ඇමතිතුමාට කියලා කර
ගන්න බැරි වුණාම මට උසාවි යන්න වුණා. අපට අසාධාරණයක්
කරන්න එපාය කියා ඇමතිතුමාට කිව්වා. කළා ද? අපට ගහන්න
ආවා.
හැබැයි ඇමතිතුමනි, එකක් කියන්නම්. ෙම් ෙසේනසිංහලා
එෙහම පාවා ෙදන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා වාෙග්
ෙනොෙවයි, අපි ෙකළින් වැඩ කරන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] අපි කියන
එක කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.
[බාධා කිරීම්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, කරුණාකර
වාඩිෙවන්න. ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි. ඔබතුමාට වැඩිපුර
විනාඩි ෙදකක් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] So, what can I do? I
controlled them.
[අ.භා. 4.37]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා, අෙප් රජෙය් පුමුඛතම අමාත්යාංශයක්
වන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ. රීති පශ්නයක් නැහැ. ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථා කරන්නට අවස්ථාවක් සලසා දීම පිළිබඳව මම පළමුෙවන්ම
මූලාසනෙය් සිටින තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම අපි සතුටු ෙවනවා, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඉතාම
යහපත් දිශාවකට ගමන් කරමින් තිබීම ගැන. ෙම් ෙවලාෙව් රෙට්
ආර්ථිකය ඉතා ෙහොඳින් හසුරුවන, පධාන වශෙයන් ආර්ථික
මර්මස්ථාන ඉතාම ෙහොඳින් හසුරුවන අවස්ථාවක ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම්
ෙමොෙහොෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සජිත් ෙපේමදාස, සුජීව
ෙසේනසිංහ ගරු මන්තීතුමන්ලා පළ කරපු අදහස්වලට අපි ඉතා
නිශ්ශබ්දව, සාවධානව සවන් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් අපට ෙපනී
ගියා අරෙහට, ෙමහාට කියන සමහර මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න
රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැහැ
කියන එක. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවලාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ.
අවුරුද්දකට සැරයක් කථා කරන්න ෙවලාව දුන්නාම ෙකොෙහන්
හරි ෙමොනවා හරි පට්ටපල් ටිකක් ෙසොයාෙගන අරකයි, ෙම්කයි
කියලා කියවා ෙගන, කියවා ෙගන ගිහිල්ලා සංඛ්යා ෙල්ඛන ටිකක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා ෙකොෙහන් ඇහිඳ ගත්තු ඒවාද කියා අපි
දන්ෙන් නැහැ. රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත්
කර තිෙබන සියලුම සංඛ්යා ෙල්ඛන අසත්යයි, ඒවා ඔක්ෙකොම
පතික්ෙෂේප කරනවාය කියා එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා. හැබැයි
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කථා කරලා කිව්වා, ෙම් කථා
කරන්ෙන් රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත්
කරපු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවය කියලා.
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා "යන්ෙන
ෙකොෙහේද?" ඇහුවාම "මල්ෙල ෙපොල්" කියන කථාවක් තමයි
කියන්ෙන්. අද ඔක්ෙකොම මඤ්ඤං ෙවලා. අවුරුද්දකට වතාවක්
තමයි කථා කරන්න ෙවලාවක් හම්බ ෙවන්ෙන්. එළියට ඇවිල්ලා
රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමාට තිත්ත කුණුහරුෙපන්
බණින මන්තීවරු කවුද කියා අපි දන්නවා. රනිල් විකමසිංහ
විපක්ෂ නායකුමාට, මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට කියන කතන්දර
දන්ෙන් අපියි. එළියට ඇවිල්ලා තිත්ත කුණුහරුෙපන් බණිනවා.
[බාධා කිරීමක්] ඊෙය් ෙනොෙවයි, ෙම් දැන් පැයකට ඉස්ෙසල්ලාත්
බැන්නා. යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් කවදාවත් එන්ෙන් නැහැ කිව්වා.
එෙහම කියලා, ෙමොනවා හරි සංඛ්යා ෙල්ඛන ටිකක් ලියාෙගන
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒවා ආණ්ඩුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛනය කියා
ඉදිරිපත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකොයි මිනිහා ෙකොෙහොම
දැක්කත්, කවුරු ෙම්ක පිළිගන්න අකැමැති වුණත් 1948 නිදහසින්
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා]

පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම තිස් අවුරුදු යුද්ධය අවසාන ෙකරුවාට
පස්ෙසේ අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉතාම ෙහොඳ තැනකට ගමන්
කරමින් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒක එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂයට ෙප්න්ෙන් නැති වුණාට ඒක ෙම්
රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් හදවතට දැෙනනවා. ඒෙකදී යූඑන්පී
ද, ශී ලංකා ද, ෙජ්වීපී ද කියලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රෙට් ජනතාවට ජීවත්
ෙවන්න පසු බිමක් තිෙබනවාය කියන එක ෙම් රෙට් සාමාන්ය
ජනතාව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. එදා මඩ කඩිතිවලින් පනිමින් ගිය
මිනිස්සුන්ට අද යන්න ෙකොන්කීට් පාරවල් තිෙබනවා; කාපට්
පාරවල් තිෙබනවා. ෙකොළඹින් හැතැප්ම සිය ගණනක් ඈත
තිෙබන අෙප් පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙකරිලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද
චින්තන වැඩ පිළිෙවළත් එක්කයි. ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි වුණු
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා අරයාෙග්, ෙමයාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා.
ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාවට දැෙනන
සංවර්ධනයක්, දැෙනන ෙදයක් අද ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙකරිලා
තිෙබනවා කියන එක අපි කියනවා. විපක්ෂයට ඒක දිහා
බලාෙගන ඉන්න බැරිව, කවදාවත් බලයට එන්න බැරිව ඉන්න
ගමන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා යම් යම් ෙද්වල් කියනවා. ෙමොනවා
කිව්වත්, ෙම් උදවිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශය කරා ෙගන
යන්න ඕනෑ ටිකයි කරලා තිෙබන්ෙන්. එළියට ආවාම රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට බණිනවා. අපි නම් අෙප් ඇමතිවරුන්ට, අෙප්
ජනාධිපතිතුමාට ෙකොයි ෙවලාවකවත් තිත්ත කුණුහරුපෙයන්
බණින්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් ෙගොල්ලන් කියන කථාන්දර අපට
පසිද්ධිෙය් කියන්නත් ලජ්ජයි; හිරිකිතයි. ෙමන්න ෙම්කයි අද ඇති
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ
එක්කම
ගරු
සජිත්
ෙපේමදාස
මන්තීතුමා
බුදුහාමුදුරුවන්ෙගන් පටන් අරෙගන ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්ෙග්,
ඒබහම් ලින්කන්ෙග්, මහත්මා ගාන්ධිෙග් කථාවලින් තමයි කථාව
කරෙගන ගිෙය්. කථා ෙකරුෙව් ඒ ෙගොල්ලන් කියන ලද පකාශ
එක්කයි. ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙමොන ෙමොනවා හිතිලා තිෙබනවාද
කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. තව ටිකක් කල් යනෙකොට එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට කියන්න ෙවන්ෙන් බුදුහාමුදුරුවන් ෙද්ශනා කළ
ඒවා ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙදයියන්ෙග් හාල් කැවිලා.
දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට කියන ෙද් ෙනොෙවයි කියැෙවන්ෙන්. ඒ නිසා
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන අෙප්
ආණ්ඩුව යටෙත් අද ෙම් රෙට් ජනතාවට දැෙනන සංවර්ධනයක්
ෙකරිලා තිෙබනවා කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඒක නැහැයි
කියන්න පුළුවන්ද?
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තමයි විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන අෙප්
ආණ්ඩුව සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
සම්බන්ධෙයන් වතු කම්කරු ජනතාව අතර අද විශාල පසාදයක්
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්වා දන්ෙන් නැතිව ෙම්වා ගැන
හිතන්ෙන් නැතිව ෙමොන ෙමොන ෙද්වල් කිව්වත් අෙප් පෙද්ශවලට
ඇති ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය අපි දන්නවා. අපිට ඒ ගැන
සතුටුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිරි නිෂ්පාදනෙය් නම් පුංචි
වැඩි වීමක් තිෙබනවා කියා අද විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු
කියනවා. ඒක පුංචි වැඩි වීමක් ෙනොෙවයි. 1994 එක්සත් ජාතික
පක්ෂය අපට ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය
සියයට 15ට අඩු ෙවලායි තිබුෙණ්. සීදුෙව් ෙතල් හා ෙම්ද සංයුක්ත
මණ්ඩලය තුට්ටු ෙදකට විකුණුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ද,
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ද කියලා මම අහනවා. සීදුෙව්
ෙතල් හා ෙම්ද සංයුක්ත මණ්ඩලය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
තුට්ටු ෙදකට විකුණුවා. එෙහම තිබුණු එක අද වන ෙකොට රෙට්
ජාතික කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 40 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂ කියාදාමය නිසායි. දැන් කියනවා,
කිරි ඩිංගක් වැඩියි කියලා. වැඩියි ෙනොෙවයි, කිරි එරිලායි
තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි ෙදොවා ගන්නම්. ඒ ගැන අපට කවුරුවත්
කියන්න ඕනෑ නැහැ. අද රටටම කිරි එරිලායි තිෙබන්ෙන්; රටටම
කිරි වැටිලායි තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වතාෙව් අය වැෙයන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීෙම්
අදහසින් පශු ෛවද්යවරුන්ට දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 7,500ක්
ෙගවන්න ෙයෝජනා කරන ෙකොට, අෙනකුත් කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ට
දීමනා ෙදන්න ෙයෝජනා කරන ෙකොට, රෙට් තෘණ භූමි ඇති
කරන්න කටයුතු කරන විට, විෙද්ශීය රටවලින් කිරි එළෙදනුන්
ෙගන්වන්න කටයුතු කරන ෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට
වඩා ඉක්මනින්, -2016ට කලින්- ෙම් රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත
කිරීෙම් ඉලක්කයට අපට එන්න පුළුවන්, හරියට සහල් අතින් අෙප්
රට ස්වයංෙපෝෂිත වුණා වාෙග්. බඩ ඉරිඟුවලින්, උඳුවලින්,
මුංවලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත වුණා වාෙග් කිරිවලිනුත් ෙම් රට
ස්වයංෙපෝෂිත වීෙම් ඉලක්කය ඉතාම ළඟයි කියන එක අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම සතුටු
ෙවනවා, අද කථා කළා,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලි බලය ලබා දීම අතින්
බලන්න. එදා ෙකොළඹට විතරක්, මහ නගරවලට පමණක් සීමා
වුණු විදුලි බලය අද වන ෙකොට ගම්මානවලට ලබා දීලා දැන්
සියයට 95ක් දක්වා විදුලිය දීලා අවසානයි. ෙම්ක ජයගහණයක්
ෙනොෙවයිද? ඈත එපිට වතුකරයට, දවිඩ වතු කම්කරු ජනතාව
ඉන්න වතුකරෙය් හැම ලැයින් කාමරයකටම අද ලයිට් දීලා
තිෙබනවා. අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් වතු ජනතාව ජීවත් වන
ආසන; මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස; දිස්තික්ක. ඒවාට අද විශාල
වශෙයන් විදුලිය දීලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද මහ
ෙලොකුවට වතු කම්කරු ජනතාව ගැන කථා ෙකරුවාට ෙම් රෙට්
වතු කම්කරු ජනතාවට ලයිට් ෙදන්න පාර හැදුෙව් ෙපොදුජන
එක්සත් ෙපරමුෙණ් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවයි.
ඉස්සර වත්තට ලයිට් ෙදන්න වත්ෙත් මහත්තයාෙගන් අහන්න
ඕනෑ. වත්ෙත් මැෙන්ජර් අකැමැති වුෙණොත් ෙදමළ කම්කරුවාට
ලයිට් ෙදන්න බැහැ. ඒ සඳහා අමාත්යාංශයක් හදලා වැඩ කටයුතු
සකස් කෙළේ, ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු අෙප් ආණ්ඩුෙවන්ය
කියන එක ෙම් අය දන්ෙන් නැතිව ඇති. හැබැයි ෙදමළ වතු
කම්කරු ජනතාව අද ෙම් සත්යය පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන්
අහනවා, ඇඟලුම් කම්හල් ටික වැසීෙගන යනවාද කියලා. ඔය
කතන්දරය කිව්ෙව් 2010 දීයි. "GSP Plus ඉවරයි, ඒ මඟුල මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ෙදන්ෙන් නැහැ, ඔක්ෙකෝම ඇඟලුම් කම්හල්
වැහිලා පාරට වැෙටනවා" කිව්වා. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
එෙහම එකක් ෙවලා තිෙබනවාද? අද ෙම් රෙට් ඇඟලුම්
කර්මාන්තය ෙව්ගෙයන් දියුණුවට පත් ෙවමින් විෙද්ශ ආෙයෝජන
ෙගන එන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, "සුළු අපනයන ෙභෝග
ආදායම අඩු ෙවලා, විෙද්ශ විනිමය රටට එන්ෙන් නැහැ" කියලා.
හැබැයි, පසු ගිය දශකය තුළ අපනයන ෙභෝගවලින්, සුළු අපනයන
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ෙභෝගවලින් වැඩිම විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ෙම් රටට
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් 2013 අවුරුද්ෙද්දී මහින්ද චින්තන වැඩ
පිළිෙවළත් එක්කිය කියන එක එතුමා ෙහොයා ගත්ත කඩදාසිෙය්
තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, මට හම්බ වුණු කඩදාසිෙය් තිබුණා, විෙද්ශ
විනිමය වැඩිපුරම ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් අපනයන
ෙභෝගවලින් බව. 2013 අවුරුද්ෙද් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන
ෙකොට, අෙනකුත් වගා සහනාධාර ෙදන ෙකොට අස්වැන්න වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කතන්දරය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

අපි විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සාධනීය විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.
ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒවා පිළිගන්න අපි සූදානම් වාෙග්ම, කුහක
සිතින්, ද්ෙව්ශ සහගතව කරන සියලු විෙව්චන බැහැර කරන්නත්
අපි සූදානම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොල් ෙතල් පහන නිෙවන්න
කිට්ටු ෙවන ෙකොට දැල්ල ෙලොකු ෙවලා ෙලොකු එළියක්
විහිෙදනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙහට අනිද්දා බස්නාහිර පළාත් සභාව
විසුරුවන ෙකොට ඔය ෙකොයි ෙකොයි අයියා ආණ්ඩුව පැත්තට
කරණම ගහන්න බලාෙගන ඉන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා
තමයි ෙම්කට වැඩිපුර කෑ ගැහුෙව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. දැන් කථාව අවසන්
කරන්න.
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

[4.46 p.m.]
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

Mr. Presiding Member, thank you for giving me this
opportunity to speak a few words on the Votes of the
Ministry of Economic Development.
Sir, the Central Bank of Sri Lanka has stated that the
development of this country has risen to about 8 per cent
per annum. It is evident that there is considerable growth
with infrastructural improvements such as new highways,
airports and ports. However, whether these infrastructure
developments will bring the necessary foreign investment
to the country is still to be seen.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
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)

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, the President, in his speech at CHOGM declared
that under his leadership, the Government has reduced
the poverty rate from 15.2 per cent in 2007 to 6.5 per cent
in 2013. However, according to the Central Bank Report
of 2012, there are 1.6 million families living under the
poverty line. Taking an average of about four persons per
family, we have 6.2 million living under the poverty line,
and therefore, they are poor. Sri Lanka has a population
of 18 million; so 6.2 million means that one-third of Sri
Lanka’s population is poor. If that is so, then it does not
correspond with the remarks made by the President at
CHOGM; either the President has got his facts wrong or
the Central Bank has got its facts wrong. But, one thing is
certain. Even with an 8 per cent growth, the disparity
between the haves and the have-nots has widened. While
the super rich can drive around in Lamborghinis and
participate in night races, the middle-income earners have
been burdened by increases in taxes on reconditioned
vehicles.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත්යතුමා)

මහ ඇමති ෙවන්න බලාෙගන ඉන්ෙන්.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

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

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

දයාසිරි ජයෙසේකර මහත්මයාත් ඒ කාලෙය් ඇහුවා, වරාෙය්
ගල ෙකෝ කියලා. අද ඒ ගල ගල් ෙවලා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය්
තිබුණු ගල අද ගල් ෙවලා. ඉදිරිෙය්දී බස්නාහිරත් අපට ෙහොඳ
ෙහොඳ ෙසල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක, විෙශේෂෙයන්ම
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් වැඩ
පිළිෙවළත් එක්ක නුදුරු කාලෙය්දීම -තව වර්ෂ කිහිපයක් ඇතුළතශී ලංකාව සංවර්ධනය වූ රටක් බවට පත් කිරීෙම් අභිෙයෝගය භාර
ෙගන තිෙබනවා. එෙසේ කියමින් එම අභිෙයෝගය භාර ගත් අෙප්
ගරු ඇමතිතුමාට අෙප් ශුභාශිංසනය පිරිනමමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම
මන්තීතුමා.

ස්තුතියි.

මීළඟට

ගරු

රුවන්

විජයවර්ධන

ேவைலவாய்ப்

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Member said
that the population of Sri Lanka is 18 million. It is
wrong. ෙමතුමා ලංකාෙව් ජනගහනයවත් දන්ෙන් නැහැ.
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

Sir, the President’s statement on the reduction of
families in poverty must be scrutinized more thoroughly.
The statement raises more questions than answers to a
national problem. For example, the poverty line is a
creation of the Department of Census and Statistics that
comes under the purview of the President as the Finance
Minister. According to the Department of Census and
Statistics, any person who earns les than Rs. 3,545 per
month lives under the poverty line, that is US Dollars 28
a month or less than a dollar a day. According to a report
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා]

by the Institute of Policy Studies, 23 per cent of the
population earns less than US Dollars 2 a day, that is
roughly Rs. 260 a day. This is in a country where the
Government stated, that last year the GNP per capita was
US Dollars 2,400, further reinforcing my point about the
rising inequality.
However, Sir, according to the Fiscal Management
Report that was handed to us, a family of four requires an
income of Rs. 49,000 per month to live, somewhat,
comfortably. It is evident that there is no clear picture as
to whether there is a drastic reduction in the poverty level
in this country.
Further, whilst the Budget has allocated Rs. 16.8
billion for Samurdhi relief and a further Rs. 10 billion to
the Samurdhi Authority for administration purposes, I
cannot accept that the money is going to the people who
really need them.
If the Government is true to its word, and poverty has
in fact reduced, then it is high time that Samurdhi funds
are stopped from being given to people as political
favours but the huge bureaucracy administrating it, is
used to identify those in real need and disburse a fair
Samurdhi grant only to them. During the time of our
Government, the Janasaviya Programme helped poor
people to a much greater degree than this Government’s
Samurdhi. The Government just used this to add a further
level of bureaucracy that resulted in a programme that
now costs Rs. 10 billion per annum to administer. It
shamefully has not identified the people in need and
instead doles out small amounts that do not even cover
the cost of a packet of 400 gm. milk powder to over 1.5
million families and political friends in a very haphazard
manner, while the real poor often do not get anything and
are often victimized politically by refusing to grant their
need.
Mr. Presiding Member, one initiative that was taken
by the Government to eradicate poverty is the "Divi
Neguma" Programme. Under this Programme, it was
proposed to set up 100 home-garden based economic
units in every Grama Niladhari Division. There are
14,000 Grama Nildhari Divisions in Sri Lanka. However,
most Grama Niladhari Divisions do not have 100 families
with home-gardens. So, we will have to see, in the future,
whether this "Divi Neguma" Programme is successful or
not.
Then, there is the "Divi Neguma" Fund, and it is
essential that you ensure - with all the data available at the
Government’s fingertips - that only the people who
deserve assistance get these funds and it is not used as just
another entitlement. Either the Government is lying about
the true extent of poverty in Sri Lanka by misleading this
House and making false statements around the world, or
they are disbursing funds to people as a bribe or a threat
to get their support.
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The Budget Estimates of the Ministry of Economic
Development last year contained over 60 pages of
analyses of the proposed spending. This year it has come
down to 30 pages with all the previous details removed.
There are no details given as to how the Rs. 25 billion
allocated for the regional projects is to be spent. Is it
because the Budget process is now proved to be not
worth the paper that it is printed on, as it can be changed
at the whim of the Government without Parliamentary
approval? That is my only conclusion. The level of
misleading information would have probably become too
much for the creator that he dropped it as it was
meaningless anyway.
Mr. Presiding Member, it is clear that this
Government is not following the path towards sustainable
development. Poverty reduction, reduction in inequality
and protection of the environment are imperative in
achieving
sustainable
development.
Sustainable
development is a development process that considers
economic and social development along with
environmental development and protection. In 2009, the
Government launched an Action Plan on the "Haritha
Lanka" Programme for sustainable development. In its
Action Plan, it defined 10 broad areas such as clean air,
fauna and flora, ecosystems, climate change, coastal belt
and sealand resources, solid waste, green cities, industries
and knowledge dissemination.
However, according to a study, the air pollution in Sri
Lanka is at 73 per cent.
Drinking water pollution is at 52 per cent. It is
imperative that the people, especially in a district with a
very rapid increase in population, where people from
other districts move there for employment and housing,
are provided with adequate quality drinking water.
When one talks about infrastructure, the provision of
clean drinking water is part of this, not only the massive
spending on expressways. The people of the Gampaha
District who suffer numerous problems in obtaining clean
drinking water must have their needs looked into
immediately.
Sir, the promises made by the Government are merely
promises to win elections and forgotten soon after.
Mr. Presiding Member, the latest threat is the
Government’s intention of permitting the cutting down of
forests in lands under the Ministry of Plantation
Industries to fund the EPF payment of its employees.
What have they done with the funds deducted from the
workers' wages? Why has it not been paid to the EPF?
Who has purloined this money? Why should our trees be
cut to pay for the inability of State institutions to manage
their affairs and thereby put a further threat on our
already fragile environment?
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ගරු මහින්ද
අමාත්යතුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(වැවිලි

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Member
referred to the Ministry of Plantation Industries and the
EPF payments. There is no such shortfall from our side.
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

I am talking about the forests which are under the
Ministry of Plantation Industries, not the EPF.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

Not under the Ministry of Plantation Industries.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay, thank you very much, Hon. Minister. Hon.
Member, now please wind up. I will give you one more
minute to please conclude your speech.
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

Thank you, Mr. Presiding Member.
So, not a day passes without an incident of tree felling
or encroaching on forest land. Most of the incidents point
to the culpability of Government henchmen, Members of
the Pradeshiya Sabhas and Chairmen, all faithful
supporters of the Government. So, it is time that the
Government tightens the regulations that do exist to
protect the environment and not use development as an
excuse to degrade the environment.
Therefore, I implore the Government to put more
resources into achieving the sustainable development that
is needed for this country and cut down wastages on
spending by this Government.
Thank you.
[අ.භා. 4.57]

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

வல்கள்

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

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට සහ ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ
වැය ශීර්ෂයන් සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේ විපක්ෂෙය් හැම ෙදනාම
කථා කරන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා
ගැනයි. එතුමාට වැඩ කරන්න පුළුවන්, ශක්තිමත්, හැකියාව
තිෙබන, දක්ෂතාව තිෙබන සෙහෝදරෙයෝ ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒ
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නිසා පහර ගසමින්, ෙනොෙයකුත් අන්දමින් අපහාස වන විධියට
ෙම් ආණ්ඩුව ගැන කථා කරනවා. ෙම් සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා නිසා
ෙම් රෙට් විශාල සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වනවා.
එක් සෙහෝදරයකු යුද්ධය අවසාන කරන්න සහාය වුණා. අෙනක්
පැත්ෙතන්, බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා මහා සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළකට උර දීලා කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ෙමෙහම බැලුෙවොත් එෙහම UNP ආණ්ඩුව ගත්තාමත් පවුෙල්
අය කී ෙදෙනකු ඉඳලා තිෙබනවා ද? ඩී.එස්. ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක, ආර්.ජී. ෙසේනානායක, ෙරොබට් ෙසේනානායක ෙද්ශපාලනය කෙළේ නැහැ.- රුක්මන් ෙසේනානායක, ෙජෝන්
ෙකොතලාවල, ෙජෝර්ජ් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන,
ඇම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන, ෙපොල්ගහෙවල ස්ටීවන් සමරක්ෙකොඩි,
රනිල් විකමසිංහ, රුවන් විජයවර්ධන ෙම් අය ඔක්ෙකෝම එක
පවුෙල් අය; ඥාතීන්.
තවත් ෙමවැනිම පවුලක් හිටියා, "ආටිගල" කියලා. ඒ පවුෙල්
සෙහෝදරිෙයෝ තුන් ෙදනා කසාද බැඳ ගත්ෙත් ෙකොතලාවල පවුෙල්
අයයි, ෙසේනානායක පවුෙල් අයයි, ජයවර්ධන පවුෙල් අයයි. ෙම්
පවුල් තුන එකතු ෙවලා -ෙම් ඥාතීන් තුන් ෙදනා එකතු ෙවලාතමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙගොඩ නැඟුෙව්. ෙම් පවුල්වල උදවිය
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරෙයෝ ෙදෙදනා ගැන කථා
කළාට, අෙනක් අයට ඒ පවුල් ගැනත් කථා කරන්න ඉඩක් නැතුවා
ෙනොෙවයි කියන එකත් හිෙත් තියා ෙගන කථා කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට බණ්ඩාරනායක පවුල ගත්ෙතොත්, සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා, චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, විජය කුමාරණතුංග -බෑනා- සිටියා.
ඊළඟට මල්ලිකා රත්වත්ෙත්, ක්ලිෆඩ් රත්වත්ෙත්, අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත්, පානි ඉලංගෙකෝන්, නන්ද එල්ලාවල ෙම් වාෙග්
විශාල පිරිසක් හිටියා. ඒ නිසා එක පැත්තකට අදාළව පමණක්
කථා කරන එක වැරදියි. ෙම් සෙහෝදරයින් ෙදෙදනා නිසා
"Rajapaksa gang" එක කියලා කථා කරන්න පටන් ගන්න එක
වැරදියි. ෙම් ෙදෙදනා අෙප් රට හදන්න විශාල ශක්තියක් ලබා දීලා
තිෙබනවා; ශක්තියක් එකතු කරලා තිෙබනවා.
විපක්ෂය දුප්පත්කම ගැනත් කථා කළා. බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන "දිවි නැඟුම"
වැඩ පිළිෙවළට අමතරව දුප්පත්කම නැති කිරීම සඳහා ලබන
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා තව වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් කියාත්මක කරන්න
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ එකක් තමයි, සෑම ගාම නිලධාරි
වසමකම සිටින දුප්පත් පවුල් ෙතෝරා ෙගන ඒ පවුල්වල දුප්පත්කම
නැති කරන්න අවශ්ය වන සංවර්ධනයට උපෙයෝගී වන වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම. ඒ පවුල් දිහා බලා, ඒ පවුල්වල
සිටින දරුවන් දිහා බලා ඒ අයට ශක්තියක් ෙදන්න, එක්ෙකෝ
ආර්ථිකමය වශෙයන් ඒ පවුල්වල ආදායම වැඩි කර ගන්නා වූ වැඩ
පිළිෙවළකට ඒ පවුල් ෙයොමු කරන්න ඒ තුළින් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ පවුල්වල ආර්ථිකය දියුණු කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලනවා. ඒ පවුල්වල සාමාජිකයින්
නියැෙලන කුඩා කර්මාන්ත තිෙබනවා නම්, ඒ පවුල්වල තිෙබන
ශක්තිය අනුව ඒවා දියුණු කරන්නත් අපි උදව් කරනවා. ඒ පවුල
සතුව යම් කිසි ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා නම්, ෙත්, ෙපොල්,
රබර්, කුරුඳු, ගම්මිරිස් ආදී අපනයන ෙභෝග වැවීෙමන් -කෘෂි
ආර්ථිකයක් තුළින්- දුප්පත්කම නැති කරන්න අවශ්ය මඟ පාදා
ෙදන්නත්, එෙහමත් නැත්නම් කිරි හරක්, එළුවන් වැනි සතුන් ඇති
කර පශු සම්පත් අංශය දියුණු කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ඒ අනුව දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ රාශියක්
අපි ආරම්භ කරනවා. 2014 වර්ෂෙයන් පටන් ෙගන 2016 වර්ෂය
වන ෙකොට රෙට් තිෙබන ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න බැසිල්
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරලා තිෙබනවා. අද අපි දුප්පත්කම තනි ඉලක්කමකට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ.
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[ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා]

අද ගම්බද පෙද්ශවලට ගියාම ගෙම් හන්දිවල ෙපෝලිමට ගසා
තිෙබන තීවීලර් ටික බැලුවාම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙර්වි
ෙකොතරම් දුරට ගෙම් තිබුණු දුප්පත්කම නැති ෙවලාද කියලා. අපි
ෙපොඩි කාලෙය් ෙම්වා තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගමට යන ෙමෝටර්
සයිකල් සංඛ්යාව දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, දුප්පත්කමක්
තිෙබනවා නම් ඒ විධියට ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැහැයි කියන එක. දුප්පත්කමක් තිෙබනවා නම්, ෙම් විධියට
තීවීලර් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. දුප්පතුන් පිරිසකුත් සිටින බව
ඇත්ත. ඒ අයට දියුණු ෙවන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදලා දීලා
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න තමයි ෙම්
වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපෙනනවා ඇති, දුප්පත්කම නැති කරන්න ෙබොෙහෝ වැඩ
පිළිෙවළවල් තිෙබන බව. ෙත් මිල නැඟලා තිෙබනවා. රබර් මිල
තිබුණාට වඩා ටිකක් පහළ බැහැලා තිෙබනවා. අද අමු ෙත් දළු
කිෙලෝවක් රුපියල් 85ක්, 90ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද කුරුඳු මිල
වැඩියි; ගම්මිරිස් මිල වැඩියි; ෙපොල් මිල වැඩියි; කරාබු මිල වැඩියි;
ෙම් සියලු ෙද්ම මිල වැඩියි. ෙම් තුළින් අද ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කර ගන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
අද සෑම ගමකටම රැහැන් ඇදලා දුරකථන ෙනොදුන්නාට සෑම
ෙගදරකම වාෙග් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනවා. තාත්තටත්
ජංගම දුරකථනයක් තිෙබනවා, අම්මටත් තිෙබනවා, දුවටත්
තිෙබනවා, පුතාටත් තිෙබනවා. රෙට් ජනගහනයට වැඩිෙයන්
දුරකථන තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ෙකෝටි ෙදකක් දුරකථන
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ජංගම දුරකථන. මම රූපවාහිනී
සාකච්ඡාවකට ගියාම, අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කිව්වා "සංවර්ධනය තිෙබනවාය කියනවා, ෙකෝ ඇඟට
දැෙනන්ෙන් නැහැ, ඇහැට දැෙනන්ෙන් නැහැ" කියලා. මම කිව්වා,
"තමුන්නාන්ෙසේෙග් අෙත් ෙටලිෙෆෝන් ෙදකක් තිෙබනවා, ඒ
ෙදකම කන් ෙදෙක් ගහගන්න ෙකෝ, අන්න එතෙකොට සංවර්ධනය
දැෙනනවා" කියලා. ඒකයි තත්ත්වය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැන් හැම ෙපොඩි
නගරයකම වාෙග් තට්ටු ෙදෙක්, තුෙන් ෙගොඩනැඟිලි හැෙදනවා.
සාමාන්යෙයන් හදන්ෙන් තනි තට්ටුෙව් කඩවල් ෙනොෙවයි. තට්ටු
ෙදෙක්, තුෙන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන්. හැම කුඩා නගරයකම
බැංකු කීයක් තිෙබනවාද? ෙපෞද්ගලික බැංකු කීයක් තිෙබනවාද?
ආණ්ඩුෙව් බැංකු තුනම තිෙබනවා. සල්ලි නැත්නම් ෙමච්චර බැංකු
පමාණයක් විවෘත වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවා පවත්වා ෙගන
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අයට පඩි ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යුගෙය් තිබුණාට වඩා ෙම් රට දැන්
විශාල සංවර්ධනයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට
මතක් කරන්න කැමැතියි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයාෙග්
කාලෙය්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් කාලෙය් වරායක්
හදන්න පටන් ගත්තා නම්, ෙකොළඹ වරාය දියුණු කරන්න පටන්
ගත්තා නම්, නැෙඟනහිර පැත්ෙත් වරාය මධ්යස්ථානය
සිංගප්පූරුවට යන්ෙන් නැහැ කියලා. ලංකාව පිහිටා තිබුණ
තත්ත්වය අනුව ෙමහාටයි එය ලැෙබන්න තිබුෙණ්. එදා ඒවා ගැන
කල්පනා කෙළේ නැහැ. එදා සල්ලිත් තිබුණා. ෙදවැනි ෙලෝක
යුද්ධය කාලෙය් රබර් විකුණලා ලැබුණු සල්ලි එංගලන්තෙය් විෙද්ශ රටවල- තැන්පත් කරලා තිබුණා. ඒවා පාවිච්චි කෙළේ නැහැ.
ඒවායින් රට සංවර්ධනය කරන්න තිබුණා. එදා අෙප් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ හරියට හදලා තිබුෙණ් නැහැ. කටුනායක තිබුණ
ගුවන්ෙතොටුෙපොළ යන්තමට හදලා තිබුෙණ්. අෙනක් ෙපොඩි ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ තිබුෙණ් රත්මලාෙන්. අද කටුනායක ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළත් දියුණු කරලා, තවත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළකුත් හදලා
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තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට ගුවනත් උපකාර වන වැඩ
පිළිෙවළක් හැටියට -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් රට
ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය වන මූලික පදනම ෙම් ආණ්ඩුව
දමලා තිෙබනවා කියලායි. පළමුවැනි කාරණය තමයි ෙම් රෙට්
තිබුණ මහා යුද්ධය අවසාන කරලා සාමය ඇති කිරීම. අද උතුර,
නැෙඟනහිර සහ දකුෙණ් හැම තැනකම සමස්තයක් වශෙයන් මුළු
රෙට්ම සංවර්ධනයක් ඇති වී තිෙබනවා. එදා "ෙකොළඹට කිරි ගමට කැකිරි" කිව්ව කථාව අද කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. අද ගමට සංවර්ධනය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නගරයට
සංවර්ධනය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. රෙට් සෑම තැනකම
සංවර්ධනයක් ඇති කර තිෙබනවා. මුළු රට පුරාම; සිරිලක පුරාම,
සිරිලකක් කරන්න පුළුවන් විධියට පදනමක් දමලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙවනදාට වඩා අද සංචාරකෙයෝ
එනවා. දස ලක්ෂය පැනලා -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின் அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රට ෙලෝකය පිළිගත් රටක්;
ජාත්යන්තර වශෙයන් වඩාත් පිළිගැනීමට භාජනය වුණු රටක්. අපි
අසාර්ථක රාජ්යයක් ෙනොෙවයි. මහා සාර්ථක රාජ්යයක් හැටියට
පිළිෙගන තිෙබන නිසා තමයි ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙම් තත්ත්වය
උදා ෙවලා රට සංවර්ධනය කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම්
රෙට් මහා දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න ෙම් වැඩ
පිළිෙවළවල් තුළින් අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.
ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර ෙගන යන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
දැනටත් ෙමොකවත් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකටයි ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා -ෙම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයත්, අෙනක් පක්ෂත්- හිතනවා, "රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාෙග් දුර්වලකම නිසා තමයි අපට බැරි ෙගොඩ එන්න"
කියලා. නැහැ. ආණ්ඩුවක් එපා ෙවන්න, නැති ෙවන්න මූලික තැන
පටන් ගන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? බලෙය් සිටින ඒ ආණ්ඩුෙවන්මයි.
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ෙම් ආණ්ඩුව සාර්ථකව වැඩ කරලා තිෙබන නිසා තමයි ආණ්ඩුව
එපා ෙනොෙවන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සහ අෙනක් පක්ෂ
සියල්ෙලන් එකතු ෙවලා ෙමතැන ජාතික ආණ්ඩුවක් වාෙග්
ආණ්ඩුවක් හැදිලා තිෙබන්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා නැතුව
ෙවනින් විකමසිංහ මහත්තෙයක් ෙගනාවාත් ඒ කාර්යය කරන්න
බැහැ. ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන වැඩ පිළිෙවළ අනුව තමයි
ආණ්ඩුවක් පබල ෙවන්ෙන්; ශක්තිමත් ෙවන්ෙන්; දීර්ඝ කාලයක්
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. කැක්කුමක්
තිබුණාටම ආණ්ඩු බලයක් ලබන්න බැහැ. ඒක නිසා ෙම්
ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවන්න තවත් කට්ටිය බලාෙගන
ඉන්නවා. ඒ කට්ටියත් ලබන මැතිවරණය එන ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව
පැත්තට එයි කියලා විශ්වාස කරමින් රට සංවර්ධනය කර ගන්න
අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් වාෙග් එකට වැඩ
කරමුයි කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.08]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා, ෙම් අය
වැය සම්බන්ධෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
යටෙත් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් මට ලැබීම ගැන. ඒ වාෙග්ම
අෙනක් පැත්ෙතන් සතුටු ෙවනවා, අද පුදුම උනන්දුවක්
තිෙබන්ෙන් මැති ඇමතිවරුන්ෙග්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති
ඇමතිවරු බහුතරයක් සභා ගැෙබ් ඉන්නවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
සකීය දායකත්වයක් තිෙබනවා, විපක්ෂයට බාධා කිරීම් ෙබොෙහොම
වැඩියි. හැම අමාත්යාංශයකම වැය ශීර්ෂයක් යටෙත් කථා කරන
ෙකොට ෙම් වාෙග් උනන්දුවක් තිෙබනවා නම් මම හිතන්ෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට වැඩිය සාර්ථක විවාද පවත්වන්න පුළුවන්
කියලායි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන විවිධ කථා කිව්වා. අෙප්
ආතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා සහ මීට ෙපර ඇමතිවරු
ෙදපළක්ම කිව්වා, -මම එතැනින්ම පටන් ගන්නම්.- සංචාරක
ව්යාපාරය විශාල වශෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබනවායි කියලා. ඒ
වාෙග්ම කළුතර අමාත්යතුමා සංඛ්යා ෙල්ඛන වශෙයන්ම කිව්වා,
10,05,000ක් පසු ගිය වසෙර් සංචාරකයන් ලංකාවට ඇවිත්
තිෙබනවා කියලා. ෙම්වා අහද්දී මට හිෙතන්ෙන් ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛන හරඹයක් කියලායි. ඇයි මම එෙහම කියන්ෙන්?
ෙම් සංචාරකෙයෝ ෙම් රටට ආපු අයද, එෙහමත් නැත්නම් transit
visa අරෙගන ආපු අයද කියලා සියලු විස්තර අපි ෙසොයලා
බැලුවා. ෙසොයලා බැලුවාම අපි දැක්කා, මාල දිවයිනට යන අයත්
ලංකාවට එනවා. ඇවිත්, පාස්ෙපෝට් එකට seal එක ගහෙගන
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඇතුළට ඇවිල්ලා තවත් ගුවන් යානයකින්
අෙනක් පැත්තට ඒ රටට යනවා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් සංචාරකෙයෝලු.
Diaspora එෙකන් එනවා, foreign passport holdersලා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ආවාමත් පාස්ෙපෝට් එකට seal එක ගහ ෙගන
තමන්ෙග් ගම් බිම්වලට යනවා. ඒත් සංචාරකෙයෝලු.
එංගලන්තෙය්, කැනඩාෙව්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් වාෙග් විවිධ රටවල
ඉන්නවා, ලංකාෙවන් ගිය ලක්ෂ ගණනක්. ඒ ෙගොල්ෙලොත්
ලාංකිකෙයෝ තමයි. හැබැයි ඒ අය එන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ෙදමාපිෙයෝ
බලන්න වාෙග් ෙදයකට. මෙග් පවුෙල් අය ගත්ෙතොත් තුන්
ෙදෙනක් ඉන්නවා, ඕස්ෙට්ලියාෙව් passport holdersලා. නැත්නම්
එෙහේ පුරවැසිකම අරන් තිෙබන අය. අම්මලා බලන්න ආවත්,
ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් පාස්ෙපෝට් එකට seal එක ගහපුවාම ඒ
ෙගොල්ෙලෝත් සංචාරකෙයෝලු. ෙම්ක තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග්
සංඛ්යා ෙල්ඛන විජ්ජාව. ෙමෙහම තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ "සංචාරක
ව්යාපාරය අතිමහත් දියුණුවට පත් කරලා තිෙබනවා" කියලා උදම්
අනන්ෙන්. ෙම්වා අපි අපිම කියා ගන්න ෙහොඳයි. ෙම් ෙවලාෙව්දී
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මට මතක් ෙවනවා, "මෙග්ම කලිසම අෙග්ට ඇදෙගන උෙග්
වාෙග් යනවා" කියන කථාව. ඒ වාෙග් තමයි අෙප්ම පිරිස
ලංකාවට එනවා. අෙප්ම අය විෙද්ශ රටවල සිට ආවාම ඔවුනුත්
සංචාරක ව්යාපාරය නිසා ආ සංචාරකයන් විධියට සලකලා අපි හිත
හදා ගන්නවා. හිත හදා ගත්තාට වැඩක් නැහැ. එෙකන් නියම
ආර්ථික පතිඵලයක් අෙප් රටට ලැබිලා නැහැ.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය ෙම්
ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමිය මටත් කිව්වා,
"තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්
පාරවල් ෙකොච්චර කාපට් කළා ද?" කියලා. එතුමිය අතීතය
දන්ෙන් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. එතුමිය කියන විධියට ෙම් රෙට්
පාරවල් සියල්ලම ඒ කාලෙය් කාපට් කරලා තිෙබන්න ඕනෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග්
කාලෙය් කැලෑ එළිකරලා පාරවල් හැදුවා. අඩි පාරවල් ටිකක්
ෙලොකු පාරවල් කළා. ඒ කාලෙය් පාරවල්වලට තාරවත් දැම්ෙම්
නැහැ. කාපට් පාරවල් නම් ෙකොෙහොමත් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක මහත්තයාෙග් කාලෙය් ෙවන්න පුළුවන්,
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙවන්න පුළුවන්- [බාධා
කිරීමක්] කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඉඳගන්න කරුණාකර. එෙහම
තමයි යුග වකවානු පසු කරමින් එද්දී තාක්ෂණය දියුණු වුෙණ්.
ඊට පස්ෙසේ අෙප් ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය් 80, 90 දශකෙය්
පාරවල්වලට තාර දමන්න පටන් ගත්තා. තාර දැම්මාම ඒවා තමයි
දියුණු පාරවල් විධියට සැලකුෙව්. ඊට පස්ෙසේ යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව්
1990 දශකෙය් අවසාන කාලෙය් තාක්ෂණෙය් දියුණුව නිසා
පාරවල්වලට කාපට් එලන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ තමයි
පාරවල්වලට කාපට් දමන එක ආරම්භ කෙළේ. දැන් පාරවල්වලට
කාපට් දමනවා. දැන් පාරවල්වලට තාර දමන්ෙන් නැහැ. ෙම්
ආණ්ඩුව ෙපරළිලා අෙප් ආණ්ඩුවක් ආවාම අපි කාපට්වලටත් එහා
ගිය තාක්ෂණය පාවිච්චි කරයි. සමහර විට රබර් පාවිච්චි කරයි.
රබර්වලින් පාරවල් හදයි. ෙමොකද, ගැස්ෙසනවා අඩු ෙවන්න.
ඒවාට තමයි තාක්ෂණෙය් දියුණුව කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ
නිසා ෙම්වා ගැන සරලව බලන්න එපා කියා මා පවිතා
වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියට කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම
අෙප් රෙට් - [බාධා කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, බාධාවන් නැතුව
මෙග් කථාව කර ෙගන යන්න ඔබතුමා මට අවස්ථාව ලබා
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම් බලන්න. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමාට එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව
ෙදන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
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(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක්
නැහැ කියන එකයි. කෘතිමව තුෙනන් ෙදකක් හදා ෙගන ඊට
පස්ෙසේ අපට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ඒ අයිතියත් නැති
කරනවා. කථා කිරීෙම් නිදහසත් නැති කරනවා. අඩුම ගණෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්නවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු
සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර, ඉඳ ගන්න. ඒ නිසා මම
කියනවා, ගරු සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා කියන්න ඔබතුමාෙග් වැදගත් අදහස් ටික.

පාර්ලිෙම්න්තුව

581
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙසෞඛ්ය
පශ්නය විසඳා ගන්න බැරුව ෙමතැන ආර්ථික සංවර්ධන පශ්න
විසඳන්න එනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවා;
නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරනවා; අපනයන ගැන කථා කරනවා.
අෙප් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 16යි අපනයනය
කරන්ෙන්. මැෙල්සියාව වාෙග් රටවල සියයට 75ක් අපනයනය
මත පදනම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, සියයට 16ක් අපනයනය
කරද්දි ආනයනය අෛධර්යවත් කරන්න කියා ෙමොකද කරන්ෙන්?
බදු ගහනවා. අන්තිමට ෙමොකද වන්ෙන්? ඒ බදු මත ආනයන
භාණ්ඩ මිල වැඩි ෙවලා බඩු මිල ඉහළ යනවා. ජනතාවට තුන්
ෙව්ලක් කන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කරලා නැහැ.
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කරුණාකර, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා අෙනක්
අයෙගත් කාලය අරෙගන පැය එකහමාරක් විතර කථා කළා ෙන්.
දැන් ඔබතුමා තවත් පැය එකහමාරක් කථා කරන්න. තවත් පැය
ෙදකක් කථා කරන්න. කථා කරලා ඉතුරු ටික කියන්න. අපට ෙම්
විනාඩි 20 කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, අප
වාෙග් රටවල් කාර්මික අංශය ෙකෙරහි ෙසේවා අංශය ෙකෙරහි මීට
වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනැ. අපි පාරවල් හැදුවාට වැඩක්
නැහැ, highways දැම්මාට වැඩක් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒවා
දමන්න ඕනෑ. ඒ යටිතල පහසුකම් දියුණු ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දා අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා පකාශ කළා, පුරන් වුණු කුඹුරු අස්වද්දන බව. එක
පැත්තකින් කියනවා, සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බිහි ෙවලා
තිෙබනවා කියා. අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා පුරන් වුණු කුඹුරු
ටික අස්වද්දන්න ඕනෑ කියා. දැනටත් වී ෙගොවියාට වියදම දරා
ගන්න බැහැ. නිෂ්පාදන වියදම වැඩියි. එතෙකොට වීවලට මිලක්
ගන්න බැහැ. එෙහම තිෙයද්දි පුරන් වුණු කුඹුරු අස්වැද්දුෙවොත්
මිල තවත් පහළ වැෙටනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාත් හිනා වන්ෙන්
ඔබතුමා වී නිෂ්පාදනය ෙනොකරන පෙද්ශයක ජීවත් වන නිසයි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු පියෙසේන මන්තීතුමා, what is your point of Order?

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

සුද්ෙදෝ වාෙග් කථා කරන්ෙන්. මම හිතාෙගන හිටියා, ෙමතුමා
බුද්ධිමත් කියලා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමාෙග් වැදගත් අදහස් ටික ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ
ෙදන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අෙප් නිෂ්පාදන වියදම වැඩි නිසා ෙවනත් රටවල් අෙපන් වී
නම් මිලදී ගනියි කියලා හිතන්න බැහැ. ෙමොකද, බත් කන රටවල්
ෙබොෙහොමයක් වී නිෂ්පාදනය කරනවා. ජපානය වී නිෂ්පාදනය
කරනවා. චීනය වී නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉන්දියාව වී නිෂ්පාදනය
කරනවා. ඒ නිසා පුරන් වුණු කුඹුරුත් අස්වද්දලා තවත් මිල පහළ
වට්ටලා ෙම් ෙගොවියාට තවත් වැඩක් ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු
කරන බවයි මට නම් ෙපෙනන්ෙන්.
අෙප් රට පුංචි රටක්. අෙප් රට දිවයිනක්. ෙම් රෙට් ජන
ඝනත්වය වර්ග කිෙලෝමීටරයට පුද්ගලෙයෝ 323යි.
ගරු
සභාපතිතුමනි, වර්ග කිෙලෝමීටරයට 323ක ජන ඝනත්වයක්
තිෙබන අප වාෙග් රටවලට කුඹුරු අස්වද්දන්න මහා ඉඩම් නැහැ.
හැම ෙද්ම කරන්න මහා ඉඩම් නැහැ. කෘෂිකර්මය මත පදනම්ව
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. එෙහම නම් අප අලුත්
අලුත් ෙද්වලට යන්න ඕනැ. කර්මාන්ත අංශය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ,
ෙසේවා අංශය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. කර්මාන්ත අංශය දියුණු වුණු
බවක් අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. කර්මාන්තශාලා වහෙගන
යනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා වහෙගන යනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මහින්ද චින්තනය කුඹුරු ෙගොඩ කරන්න ෙනොෙවයි. රනිල්
චින්තනය අනුව ඒක හරි. නමුත් අප කුඹුරු ෙගොඩ කරන්ෙන්
නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු අකිල මන්තීතුමා
කථා කරන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කරුණාකරලා කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න. සුද්ෙදෝ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ. සුද්ෙදෝ වාෙග් තමයි
වැඩ කරන්ෙන්. සුද්ෙදෝ වාෙග් තමයි අනික් ඒවා කරන්ෙන්ත්.
ගරු සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය ෙවනවා කියන්ෙන් කාර්මික
අංශයත්, ෙසේවා අංශයත් දියුණු ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. මම
ඒකයි කිව්ෙව්. අධිෙව්ගී මාර්ග ඔස්ෙසේ දවසකට, සතියකට,
මාසයකට අපනයනය සඳහා containers කීයක් යනවාද කියලා
අපි බලන්න ඕනෑ. වරායවල් හැදුවාට වැඩක් නැහැ. ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවාට වැඩක් නැහැ. ඒවා හරහා ෙකොච්චර
containers පමාණයක්, ෙකොච්චර අපනයන පමාණයක් - quantity
විෙද්ශගත ෙවනවාද කියලායි අපි බලන්න ඕනෑ, ගරු
සභාපතිතුමනි. සියයට 16යි. කනගාටුයි කියන්න. දැන් ෙකොළඹ
ඉඳලා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාල්ලට යනවා, මාතරට යනවා,
හම්බන්ෙතොටට යනවා. කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය
තවත් දීර්ඝ කරනවා. නමුත් containers එන්ෙන් නැහැ; අපනයන
එන්ෙන් නැහැ; නිෂ්පාදන එන්ෙන් නැහැ. ලස්සනයි, ෙහොඳයි.
පාරවල් හැෙදනවා. ඒක ෙහොඳයි. අපිටත් ඒ ගැන සතුටුයි. හැබැයි,
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බිහි කරන්න
අවශ්ය පදනම ෙම් ආණ්ඩුව සකස් කරලා නැතිකමයි. එක
අමාත්යවරෙයක් කිව්වා, අපි කිරි බබ්බුලු, ආර්ථිකය හදලා
තිෙබන්ෙන් එතුමන්ලාලු කියලා. මට නම් ෙම්වාට හිනා යනවා.
ආර්ථික විද්යාව ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ දන්නවා නම් ෙම් වාෙග් කටයුතු
කරාවිය කියලා මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ.
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ගරු සභාපතිතුමනි, 2004 සිට ෙම් දක්වා ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ පමාණයකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවාද
කියලා මා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අහනවා. එදා අෙප් තිබුණු ඇඟලුම්
කම්හල් සියල්ලම දැන් චීනය, බංග්ලා ෙද්ශය වාෙග් රටවල්
පැත්තට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් විදුලි ගාස්තු
වැඩියි; අනිකුත් බදු වැඩියි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ කර්මාන්තශාලා
ෙමෙහේ පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අද සියයට 200කින්, සියයට 300කින් ඒ
රටවල ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා පමාණය වැඩිෙවලා තිෙබනවා.
ෙම්කයි ඇත්ත. ඒ නිසා අපි කියනවා, ෙම් රජය යටෙත් කර්මාන්ත
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා නැති බව. ආර්ථිකෙය් නිසි
සැලසුම්කරණයක් නැති බවයි ෙමයින් ෙපෙනන්ෙන්. අෙප්
ආර්ථිකයට විශාල මුදල් පමාණයක් ගලාෙගන එන්ෙන්
ෙමොනවාවලින්ද? කර්මාන්තවලින්ද, ෙවනත් ෙසේවා අංශවලින්ද?
නැහැ. මැද ෙපරදිග යන කාන්තාවන්ෙගන් තමයි අද වැඩිම
ආදායමක් අෙප් රටට ගලාෙගන එන්ෙන්.
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අකිල විරාජ් මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා පක්ෂෙයන් එලවලා -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අෙන්, වාඩි ෙවන්න. That is not a point of Order.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොටින්ම කියනවා නම් අෙප් රෙට්
ජනගහනය ඉන්ෙන් මිලියන 21ක් -ෙකෝටි ෙදකකට ආසන්නයිවාෙග් පමාණයක්. කියන්නත් ලජ්ජයි, අෙප් රටින් අවුරුද්දකට
ෙදලක්ෂ හැත්තෑපන්දාහක් පමණ විෙද්ශගත ෙවනවා. ෙමයින් හරි
අඩක්ම නුපුහුණු අය. ඔවුන් මැද ෙපරදිගට දුක් විඳින්න යන්ෙන්
රුපියල් 20,000, 30,000, 40,000 පඩියකට, ගරු සභාපතිතුමනි.
හැබැයි, අද කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග යවන්ෙන් ෙමොකද? මැද
ෙපරදිග යන කාන්තාව ලවා තමයි ඔක්ෙකොම ෙසල්ලම් දාන්ෙන්;
ලැම්ෙබෝගිනි පදින්ෙන්. ෙම් කාන්තාවන් එවන මුදල්වලින් තමයි
ආර්ථිකය හදන්ෙන්, ෙචොපර්වලින් යන්ෙන්, විෙද්ශ සංචාර
යන්ෙන්, CHOGM තියන්ෙන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ෙමතුමන්ලා වාෙග්
වග කීමක් නැති ඇමතිවරු නිසා තමයි අර රිසානා නෆීක්ලා වැනි
කාන්තාවන්ෙග් ෙබල්ල කැපුෙව්. කිසි වග කීමක් නැහැ. අපි ෙම්
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා රිසානා නෆීක්ෙග් ෙබල්ල කපනවාය
කියද්දී ෙමතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා අහනවා,
"ඇත්තද?" කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙගන් මම පසු ගිය සුමානෙය්
පශ්නයක් ඇහුවා, මැද ෙපරදිග යන කාන්තාවන්ට ඒ රටවල්
සමඟ ඇති කරන ගිවිසුම් ෙමොනවාද කියා කරුණාකර කියන්න
කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගිවිසුම ගැන ඇහුවාම ෙමතුමා
කියනවා, "අත්සන් කරන්න කිසිම ගිවිසුමක් නැහැ"යි කියලා.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

Order, please! ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා.

පපුෙව් අමාරුව හැෙදයි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ෙම් මන්තීතුමාට
තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ෙද්වල් කියන්න බැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එෙහම ෙදයක් නැහැ.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, තුන්ෙදෙනක් දමලා ගියා ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ඊළඟ එක් ෙකනාත් දමලා යනවා. ෙමොකද, වැඩ බැරි නිසා.
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න, වාඩි
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ඉතුරු ඒවාත් කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමාව ආශය කරපු අය ඔබතුමා ගැන කථා කියනවා. [බාධා
කිරීම්] ආශය කරපු අය කියනවා, ඔබතුමාට ෙමොනවත් බැහැයි
කියලා. වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු
සභාපතිතුමනි, කරුණාකර මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.
[බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, කරුණාකර - [බාධා කිරීම්] ගරු
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා වැරැදි වැඩක් කරන්ෙන්. ඔබතුමා පක්ෂ ගාහීව කටයුතු කරන්න
එපා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

පට්ටපල් අසත්ය කියන්ෙන්. ෙම් රටට දැන් වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ
විනිමය ෙගෙනන්ෙන් පිරිමි අය. කාන්තාවන් ෙනොෙවයි. පට්ටපල්
අසත්ය කියන්ෙන්.

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

[බාධා කිරීම්] දිගින් දිගටම මට බාධා කරනවා. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක වැරැදියි.
[බාධා කිරීම්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සභාපතිතුමා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(The Chairman)

(An Hon. Member)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීමා, ඔබතුමාෙග් switch එක on කරලා තිෙබන්ෙන්.
එතුමාෙග් switch එක off කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

හරි. දැන් සන්ෙතෝෂයි ෙන්, සනීපයි ෙන්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Chairman)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දැන් ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

එතුමා දිගින් දිගටම බාධා කරද්දී switch එක on කරලා
තිබුණාට මට කථා කරන්න බැහැ ෙන්, සභාපතිතුමනි. [බාධා
කිරීම්]
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එතුමා දිගින් දිගටම බාධා කරද්දී switch එක on කරලා
තිබුණාට මට කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමනි, 2005 මැතිවරණෙය් දී ඔබතුමා අෙප්
පැත්තට එන්න ෙන් සිටිෙය්. ඔබතුමා අපි එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාව ෙකොපමණ විෙව්චනය කරලා තිෙබනවා ද? දැන් [බාධා කිරීම්] අෙන්! අයිෙයෝ! [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න, වාඩි
ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න කියන්න ෙකෝ. කරුණාකර වාඩි ෙවන්න
කියන්න. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා, ෙම්
මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එතුමාෙග් වැදගත් අදහස්
කිහිපයක් පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා
කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් සභාෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග තිෙබනවා. ඔබතුමාත්, මමත්
ෙදපිරිසම ස්ථාවර නිෙයෝගවලට යටත්. [බාධා කිරීම්]

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාවත් එෙහම පිළිගන්නවා නම්
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

සභාපතිතුමා

ඔබතුමා කථා කරන්න.

(The Chairman)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා
කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මා පසු ගිය සතිෙය් එතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා, මැද ෙපරදිග
රටවල් සමඟ අපට තිෙබන ගිවිසුම් ෙමොනවාද, එෙහම නැත්නම්
G2G agreements ෙමොනවාද කියලා. එතුමා කියනවා, එෙහම
කිසිම agreement එකක් නැහැයි කියලා. ඒක තමයි ෙමෙහම
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] කාන්තාවන් ඒ රටවලට
රැකියාවට ගියාම ඔවුන්ෙග් ෙබල්ල කැපුවත්, ෙමොනවා කළත් ගරු
සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, මට
පක්ෂ ගාහී ෙවන්න එපාය කියලා. මා ඉල්ලීමක් කරනවා, එතුමාට
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා පක්ෂ ගාහී වුණා වාෙග් මට පක්ෂ ගාහී
ෙවන්න එපාය කියලා. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය හඳුන්වා
ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ආරම්භ කළාය
කියන්න ෙකෝ. ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙයන් රැකියා ඇති වන්ෙන්
10,000ක් වැනි සුළු පමාණයක්. ෙම් රෙට් රැකියා බිහි කරන වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන
ආර්ථිකයක් සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්;
ෙමොනවාද ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්? කරුණාකරලා කියන්න.
එෙහම එකක් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි මා කියන්ෙන්,
ෙම් අය වැය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන අය වැයක් ෙනොෙවයි
කියලා. ෙම්ක නිකම්ම නිකම් පුස් අය වැයක්. ෙම්ක නිකම් වචන
හරඹයක් විතරයි. අද අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, රෑ ෙවද්දී ගැසට්
එකකින් බඩු මිල වැඩි කරපු අය වැයක්, ෙම් අය වැය. [බාධා
කිරීම්] අද අය වැය ඉදිරිපත් කරලා රෑ ෙවද්දී සියලුම බඩු
භාණ්ඩවල මිල වැඩි කරපු අය වැයක්. [බාධා කිරීම්] බල්ෙලෝ
බිරුවට කඳු පහත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා
කිරීම්]
දැන් දුප්පත්කම ගැන කථා කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. එක
පැත්තකින් කියනවා, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම සියයට 15 සිට සියයට
8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. අනික් පැත්ෙතන්
කියනවා, ෙම් රෙට් සියයට 34ක් ඉන්ෙන් සමෘද්ධිලාභීන් කියලා.
ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් පරස්පරය? සමෘද්ධි සහනාධාරය වශෙයන්
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ෙදන්ෙන් කීයද? රුපියල් 300ක්, රුපියල් 500ක් වැනි මුදලක්
තමයි සමෘද්ධි සහනාධාරය වශෙයන් ෙදන්ෙන්. ඒක ගන්නත් දුක්
විඳ ෙගන පයින් ගාටෙගන එන මිනිසුන් සියයට 34ක් සිටියදී,
සියයට 15 සිට සියයට 8 දක්වා දුප්පත්කම අඩු ෙවලා ලු. [බාධා
කිරීම්] ඉතින් මට නම් ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙමොන
විෙශේෂඥයින්ද ෙම්වා කියන්ෙන් කියලා. ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකෙයෝ
කියනවාය කියනවා, අරයා කියනවාය කියනවා, ෙමයා කියනවාය
කියනවා. හැබැයි අපි දන්නා සාමාන්ය සරල අර්ථයට අනුව නම්
ෙම්වා පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවා. ඕනෑම ෙමෝඩයකුට ෙත්ෙරනවා,
ෙමය සත්යයක් ෙනොෙවයි කියලා.
ගරු සභාපතිතුමනි, -

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ෙපොඩ්ඩක් අංෙගොඩ ගිහින් එන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අංෙගොඩ යන්න ද? මුහුණ දැක්කාම ෙපෙනනවා, ෙකොෙහේද
යවන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීම්] එම නිසා මා කියන්ෙන් ගරු
සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්]
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

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

ඔබතුමාෙග් නායකයා ඉන්නකල් හැමදාම අපි දිනනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඇත්තට. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ෙමතුමාත්
ෙමහාට එන්න හිටිෙය්. ජනාධිපතිතුමා ෙගදරට ගිහිල්ලා ෙෂේප් කර
ගත්ෙත්. එතුමා ෙචොපර් එෙක් ආෙව්. ගරු සභාපතිතුමනි, සමහර
අය අපට එළිෙය්දී කියන ඒවා ගැනයි, කථා කරද්දී කියන ඒවා
ගැනයි ඇහුවාම මට පුදුමයි. ඊට පස්ෙසේ ෙමතැනට ඇවිල්ලා
හැසිෙරන විධිය ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස්.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය

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

Sir, I rise to a point of Order.
සභාපතිතුමා

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, what is your point of Order?

එතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අෙප් රෙට් ආර්ථික විප්ලවයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ ආර්ථික
විප්ලවය ඇති කරන්න ෙමෙහම බැහැ. ඒකට ශක්තිමත් ආර්ථික
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. අපට තිෙබන්ෙන් ආනයනය මත
රඳා පවතින ආර්ථිකයක්. අපි අපනයන වැඩි කරන්න ඕනෑ.
ඒවාට දිරි ෙදන්න ඕනෑ. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුවම කියනවා, ෙදෙදනකු හම්බ කරන
හතරෙදනකු සිටින පවුලකට කාලා, බීලා, ඇඳලා ඉන්න මාසයකට
රුපියල් 48,000ක් ෙහෝ රුපියල් 40,000කට වැඩි මුදල් පමාණයක්
අවශ්යයි කියලා. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට්
ආදායම් උපයන කුටුම්භයන් අතර, ෙදෙදෙනක් රක්ෂාවක් කරන,
ඒ වාෙග්ම රුපියල් 45,000ක, රුපියල් 46,000ක වැටුපක් ලබන
පවුල් කීයක් ඉන්නවාද කියලා මා අහනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක යථාර්ථයක් ෙනොෙවයි.
යථාර්ථවාදීව අපි ෙම් දිහා බලන්න ඕනෑ, යථාර්ථවාදීව සිතන්න
ඕනෑ. එෙහම නැතුව සිහින මාලිගාවල ඉඳලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
හදන්න බැහැ. අනිත් එක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමහර අය
හිතාෙගන ඉන්නවා තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි හැමදාම ආණ්ඩු
කරන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්ම
ෙද්ශපාලනය කියන එක, එක ෙමොෙහොතින් ෙවනස් ෙවනවා. ඒක
මතක තියා ගන්න. අද ගිහිල්ලා ඊළඟ දවෙසේ එද්දී ආණ්ඩු වැටුණු
අවස්ථා අපි ඉතිහාසෙය් දැකලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් එෙහම
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. එතෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැට්ට අකුලාෙගන කවුද වෙග් ඉන්න ෙවයි. ඒ
නිසා වැඩිය උදම් අනන්න එපා.

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

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙමතුමාෙගන් අහනවා දැන් වයඹ මහ
ඇමති කවුද කියලා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

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

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ කියන්ෙන් එතුමා ඒකවත් දන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දයාසිරි කැපුවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, කපපු ෙද්වල් ගැන කථා කරන
තැනක් ෙනොෙවයි පාර්ලිෙම්න්තුව.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

[බාධා කිරීම්] ඔෙහොම තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක
විධියට මන්තීවරු අරෙගන ඊට පස්ෙසේ ඒ දිස්තික්කෙය් ඉන්න
එක්ෙකෙනක් කැපුවා කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොන්ද පණ
තිෙයන කවුරුත් නැති හින්දා අද අනිත් පළාත් සභාවලටත් අෙප්
අය ගන්න හදනවා. ඒක නිසා තමයි අෙප් අයෙගන් අහන්ෙන්
එනවාද කියලා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා ඒ දිස්තික්කෙය් ඉන්න මිනිහා
කැපුවා කියලා. අෙන්! ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග්
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය හදා ගන්න ෙකෝ. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දිහා
බැලුෙවොත් ෙබෙහත් ෙපත්තක් නැහැ, ඉන්ෙජක්ෂන් කටුවක්
නැහැ. තව පුරාෙජ්රුව කථා කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය සංඛ්යා ෙල්ඛන හරඹයක්
කරනවා. ණයට සල්ලි ගන්නවා. ණයට අරෙගන යටිතල පහසුකම්
සඳහා ෙයොදවනවා. දැන් බලන්න, තිකුණාමලය-මඩකලපුව
මාර්ගය කිෙලෝමීටරයක් කාපට් කරන්න රුපියල් මිලියන 58ක්
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් කිෙලෝමීටර් 63ක් කාපට්
කරලා රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගණනය කරද්දී ඒකත් එකතු
කරනවා. හැබැයි, විශාල ෙපොලියකට ෙකටි කාලයකට ණයට
අරෙගන කියලා ෙනොෙවයි ජාතික නිෂ්පාදනය හදද්දී ෙම්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතුළත් ෙවන්ෙන්. ඒකත් එකතු කරලා තමයි
ගණනය කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ඒක ජනගහනෙයන් ෙබදලා තමයි
ඒක පුද්ගල ආදායම හදන්ෙන්. ඒක බලලා කියනවා ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා. හැබැයි, සල්ලි ණයට අරෙගන
තිෙබනවා. පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත්
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙකොට ඒක
පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා කියලා කියන එක සැබෑවක් ද? ඒක
මිථ්යාවක් ෙනොෙව්ද? ඒ කියන ඒක පුද්ගල ආදායම රෙට්
ජනතාවට සැබෑවටම ලැෙබනවා ද? අද අෙප් රෙට් ආදායම්
විෂමතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් හැම
ෙද්කින්ම ෙපන්වන්ෙන් මිත්යාවක් බව. ෙම් මිථ්යාෙව් පැටලිලා
ජනතාව රවට්ටන්න බැහැ.
අද ජනමාධ්ය අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ තුළින් සන්දර්ශන
පවත්වනවා. CHOGM එක කියලා carnival එකක් කළා. මහා
ෙලොකුවට පදර්ශන පැවැත්තුවා, නැටුවා, ෙකෝටි ගණනක් වියදම්
කළා. අෙන්! දැන් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ඒෙක් බර දරන්න ඕනෑ;
ඒෙක් ණය ෙගවන්න ඕනෑ; ඒෙක් වියදම් ටික ෙගවන්න ඕනෑ.
ෙම්කයි ඇත්ත. ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙයන් සමහර ෙහොඳ ෙද්වල් කරනවා. මම නැහැ
කියන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා වෙග් හැම ෙද්කටම කෑ ගහන
සත්තු වෙග් ෙනොෙවයි අපි. ඒ වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල් අපි අගය
කරනවා. ඒෙක් සැකයක් නැහැ, ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ගරු
සභාපතිතුමනි, පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා සඳහා ෙවන්
කරන මුදල් විනාශ කරන එකයි. ඒ පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු
කරන්නට ඕනෑ.
කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න වියදම් කළ
මුදලින් ඒ වාෙග් අධිෙව්ගී මාර්ග 4ක් හදන්න තිබුණා. කාපට් කරපු
සමහර පාරවල්වලින් සාක්කුවලට ෙකොමිස් එක යනවා. එක්
ඇමතිවරෙයකුෙග් වත්කම් පමාණය පිළිබඳ විස්තර ඒ
ඇමතිවරයාෙග් ෙල්කම්වරෙයක් විසින් අපට එවලා තිෙබනවා.
ඒක ගැන බලපුවාම අපට ඒවා හිතා ගන්නත් බැහැ. මහනුවර
දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරෙයක්. ෙකොෙහොමද ෙමච්චර ධනවත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ෙමච්චර ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ෙසෝ සුසුම් මැද තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම්
ෙසල්ලම් ඔක්ෙකෝම දාන්ෙන්.

590

ගරු සභාපතිතුමනි, operation theatresවලට කියලා
කුලියාපිටිය ආසනෙය් මහල් හතරක පහක ෙගොඩනැඟිල්ලක්
හදලා තිෙබනවා.
දැන් අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා. මම ඊෙය්ත් මෙග් විමධ්යගත
මුදල්වලින් කුලියාපිටිය ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකුවට ෙල් ෙවන් කරන
උපකරණ ලබා දුන්නා. ෙමොකද, අපට ෙලඩ්ඩු මැෙරනවා බලන්
ඉන්න බැහැ. කුලියාපිටිය ෙරෝහලට ෙමෝචරිය කියලා කියන්ෙන්.
ෙමොකද, ඒ අවශ්ය පහසුකම් නැහැ. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් operation
theatre එක, ෙකොටස් හතරකට හදලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙවනකම්
පහසුකම් දීලා නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්කයි
ඇත්ත. නමුත් ගරු ලලිත් දිසානායක ඇමතිතුමා මහා ෙලොකුවට
පුරාෙජ්රුව කියනවා. අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා නම් අඩුම ගණෙන්
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන යමක් කරන්නට උත්සාහ කරනවා,
ඉස්සරට වඩා. ඒක අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. සාධාරණ විෙව්චන
තිබුණත්, එතුමා ඒ කටයුතු කරනවා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අද
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ නිසා
ලකුණු ටිකක් දමා ගන්න කෑ ගහනවා. කමක් නැහැ. ඒකට කෑ
ගහන්න. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. ෙම් සභාෙව් තිෙබන්ෙන් ලකුණු
දමා ගැනීෙම් ව්යාපාරයක්.
ගරු සභාපතිතුමනි, මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපිව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙමතුමන්ලා ෙනොෙයක්
ෙද්වල් කරද්දීත් අපිව පත් කරලා එවනවා. ඒ ඔක්ෙකොම ෙද්වල්
කරලා යූඑන්පී එක විනාශ කරන්න උත්සාහ කරද්දීත් ජනතාව
අපව පත් කරලා එවන්ෙන් අපට පතිපත්තියක් තිෙබන නිසා අපි
ගැන විශ්වාසය තියලායි. ඒ නිසා අපි භය නැතිව ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන කථා
කිව්වත් වැඩක් නැහැ. මම දන්නවා, තමුන්නාෙසේලා එක එක
විධියට විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ව බිලි බා ගන්න හදනවා
කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙවන ෙවන තර්ජන කරනවා. ඒ
වාෙග් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙකළින් ඉන්ෙන් ඒ නියම
පතිපත්ති තිෙබන මිනිස්සු නිසායි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පැත්ෙත්
ඉඳලා අරගත්ත සමහර අයත් අපට විරුද්ධව කෑ ගහනවා. අපිට
මතකයි සමහර මැතිවරණවලදී ඒ අය කථා කළ ආකාරය. අද
තැනක් තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අයටද කියලා මම
අහනවා. අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තැනක් තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් එදා හිටපු අයට ෙනොෙවයි. අෙපන් පැනපු අයට, එෙහම
නැත්නම් එක එක අයෙග් ළඟින් ඉන්න අයට විතරයි තැන
තිෙබන්ෙන්, ඇමතිකම් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් අෙනක් අයත් කෑ
ගහනවා ඇමතිකමක් ගන්න, නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමක් ගන්න, සල්ලි
ටිකක් pass කර ගන්න. ෙමතුමන්ලාත් කෑ ගහන්ෙන් ඒකයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු
අගමැතිතුමා වාෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න පරණ අය ෙනොෙවයි
අද අපට විරුද්ධව කෑ ගහන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
පුහුණු කරපු අය. දැන් ඒ අය ආණ්ඩුව පැත්තට ගිහින්, ෙහොඳම
අමාත්යාංශ ටික අරෙගන දැන් අපට ගහනවා. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් තව ෙකොටසක් ඉන්නවා අෙප් පැත්තට එන්න ෙපොඩ්ඩක්
කකුල තියලා ආපහු නැවතුණු අය. ඒ අය අපි එක්ක නම්
කියන්ෙන් අනාගතෙය්දී ෙවලාව ආපුවාම එනවා කියලායි.
ෙවලාව ආපුවාම එනවා, ඒක නිසා ෙපොඩ්ඩක් ශක්තිමත් ෙවන්න
කියනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත.
ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත්
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල්
යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා පමුඛතාව අනුව මුදල් ෙවන්
කරලා රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක වන ෙලස මම ඉල්ලා
සිටිනවා.
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ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු සභාපතිතුමනි, කරන්නට හිටිය කථාව ෙනොෙවයි
කරන්නට ෙවන්ෙන්. අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමා විගහයන් කිහිපයක් කළා. ආණ්ඩුවක් පවත්වා ෙගන
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මහජන පසාදය දිනා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා විගහ
කළා. ගරු මන්තීතුමා, මට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න විට අමුතුම
ෙදයක් දැනුණා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බිම බලන්න, රනිල්ෙග් සපත්තු ෙදකද දන්ෙන් නැහැ දා ෙගන
ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

එෙහම වුෙණ් ෙමොකද, අපිත් අවුරුදු 14ක් පමණ ඔය
නායකතුමාත් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටියා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

රනිල්ෙග් සපත්තු ෙදක ද දන්ෙන් නැහැ අද දා ෙගන ඉන්ෙන්.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

අපි ආණ්ඩුවකුත් හැදුවා. ඒ හදපු ආණ්ඩුව හරියට කළා නම් අද
ඔබතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා හරියට
කළා නම්, අද ඒ ආණ්ඩුව තිබුණා නම් අපට ලංකාවක් ඉතිරි ෙවන
එකකුත් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, මම එෙහම
කියන්ෙන්? වග කීමකින් කියන්ෙන්. මම ඒ ආණ්ඩුෙව්ත් අවුරුදු
ෙදකක්ද, තුනක්ද කංකානම් ඇමති ධුරයක් දැරුවා. අද ෙම්
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම තරම් තුට්ටුවකට වටින්ෙන් නැහැ ඒක. ඒ බව
අපි කියන්නට ඕනෑ. කුඩා පරිමාණ වතු සංවර්ධන අමාත්ය කියලා
කංකානම් ඇමතිකමක් දුන්නා.
ෙම් ෛවරයකින් කරන කථාවක් ෙනොෙවයි. මා සාමාන්යෙයන්
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෝධයකුත් නැහැ; ද්ෙව්ෂයකුත් නැහැ.
ගරු මන්තීතුමා පාරවල් පිළිබඳව කථා කළා. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය highways සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, එදා සුද්දන්ෙග් පාලන කාලය තුළ අෙප්
කෘෂි ආර්ථිකය, ගැමි ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කළා. ඒ
නැති කරපු ආර්ථිකය නැවත 1977 දී බලයට පත් වුණු එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් වැරැදි ආර්ථික පතිපත්ති නිසා නැත්තටම
නැති කරලා දැමුවා. අන්න ඒ එදා නැති කරපු ගැමි ආර්ථිකය
ෙගොඩනඟන්නට තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගරු ආර්ථික
සංවර්ධන ඇමතිතුමාට ෙම් "දිවි නැඟුම" කියන සංකල්පය ලබා
දුන්ෙන්. මට මතකයි එක කාලයකදී ගම් කුකුළු මස් කියන එක
විෙශේෂ ෙදයක් බවට පත්ෙවලා තිබුණා. අද ගම් කුකුළු මස් හැම
තැනම තිෙබනවා; ගම් බිත්තර තිෙබනවා. එදා ෙනොතිබුණු හැම
දව්යයක්ම අද තිෙබනවා. 1977 දී පැවැති ආර්ථික පතිපත්තිය නිසා
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හැම ෙදයක්ම පිට රටින් ෙගෙනනකන් බලාෙගන සිටින්න සිදු
වුණා. ලූනු බික දක්වා පිටරටින් ෙගනාවා. ෙගොරකත් පිට රටින්
ෙගනාවා; කුරහන් ෙගනාවා; බඩ ඉරිඟු ෙගනාවා. එදා නැති වුණු
අන්න ඒ ආර්ථිකය, ඒ නැති වුණු ඇඟලුම් කර්මාන්තය, අන්න
ඒවා නැවත ඇති කරලා ගෙම් සිටින අෙප් අහිංසක ෙගොවියාෙග්,
කම්කරුවාෙග්, ධීවරයාෙග්, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන
වැඩසටහනක් තමයි අෙප් අමාත්යාංශෙයන් කියාත්මක කරෙගන
යන්ෙන්.
අද ෙම් වැඩසටහෙන් තිෙබන සාර්ථකත්වය නිසා තමයි
විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා අද ෙම් වියරු වැටිලා වාෙග් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙබොරු ෙබ්ගල් පකාශ කරන්ෙන්.
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා
ෙම් සමෘද්ධිය පිළිබඳව ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අසත්ය පකාශ කළා.
මට කාල ෙව්ලාව මදි නිසා ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. එතුමා
කිව්වා, සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් සුබ සාධක සංගමයට සමෘද්ධි
බැංකුවකින් රුපියල් 30,000 ගණෙන් ඉල්ලලා තිබුණා කියලා.
ඒ ඔක්ෙකොම වැරැදි ෙතොරතුරු දීලා තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා
ෙදෙදනාටම කවුරු හරි එක්ෙකෙනක් වැරැදි ෙතොරතුරු දීලා
තිෙබනවා. එතුමන්ලා ඒ ෙතොරතුරු පටලවාෙගනයි කථා කෙළේ.
අපි ඒ සියලු කටයුතු නතර කරලා තිෙබනවා. එෙහම ෙදයක් සිදු
ෙවලා නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ඇහුවා, සියලුම සමෘද්ධි
ලාභීන්ට රුපියල් 1,000 ගණෙන් ආහාර මුද්දර ලබා ෙදනවා
කිව්වා, ඒවා ලබා ෙදනවා ද කියලා. එදා ආහාර මුද්දර වර්ග 12ක්
තිබුණා. රුපියල් එකසිය ගණන්වලට, ෙදසීය ගණන්වලට,
තුන්සිය ගණන්වලට ආහාර මුද්දර තිබුණා. නමුත් මෙග් මතකය
හැටයට අද රුපියල් ලක්ෂ 10කට වැඩි ආහාර මුද්දර පමාණයක්
ලබා ෙදනවා. රුපියල් 750 ගණෙන්, රුපියල් 1500 ගණෙන්,
ආහාර මුද්දර 75,000ක් වාෙග් පමාණයක් ලබා ෙදනවා. ඒ
වාෙග්ම රුපියල් 1750ක තවත් ආහාර මුද්දර පමාණයක් ලබා
ෙදනවා. 2014 වර්ෂය අවසාන වනෙකොට හැම ෙකෙනකුටම
රුපියල් 1,000කට එහා ආහාර මුද්දර ලබා දීමට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත් පවතින කමෙය් හැටියට සමෘද්ධි
පවුල් 14,00,000ක් ඉන්නවා. ඒ අය සවි බල ගැන්වුවත්, සමෘද්ධි
ව්යාපාරෙය් සිටිනෙකොට ඒ අයට පතිලාභ අත්වන්නට තිෙබනවා.
තමන්ෙග් දරුවාව විශ්වවිද්යාලයට යවා ගන්න, තමන්ෙග් නිවසට
විදුලි බලය ලබා ගන්න, ජල නළ පහසුකම් ලබා ගන්න ඒක
බලපාන නිසා අපි ඒ අයව එතැනින් ඉවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසායි
අපට සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙපන්වන්න බැරිෙවලා තිෙබන්ෙන්.
නමුත් යථාර්ථය ඒකයි. නමුත් ෙමතුමන්ලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙබ්ගල් ඇද බානවා.
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මම ෙම් ෙතොරතුරු
සභාගත කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමා කිව්වා කාෙග්ෙදෝ
කලිසමක් ඇඳෙගන ඉන්න කථාවක්. ඔබතුමා ඇඳෙගන සිටින්ෙන්
කාෙග් කලිසම ද? අපි ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. අපි පුද්ගලෙයෝ
කාටවත් පහර ගහන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා කාපට් පාරවල්
ගැන කථා කළා. අෙප් කාලෙය් කාපට් පාරවල් තිබුෙණ් නැහැ.
අෙප් කාලෙය් තිබුෙණ් ගල් දමන පාරවල්, ගරු සභාපතිතුමනි.
එදා ගල් දමලා තමයි පාරවල් හැදුෙව්. තාක්ෂණය ෙයොදවලා
තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා කිව්ව විධියට ඉදිරිෙය් දී අලුත්
තාක්ෂණයත් එක්ක ගල් මිශ පාරවල් හැෙදයි. [බාධා කිරීමක්]
ඉතින් අපි ඕවා පශ්නයක් කර ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්
කථා කරන්න ෙපර ඒ ගැන හිතන්න ඕනෑ. අර කථාවක් තිෙයනවා
ෙන්, වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපා කියලා. අන්න
ඒක තමයි ඔබතුමාටත් කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, "බලාෙගන ඉන්න,
ආණ්ඩුවක් එන කල්." කියලා. අප ෙම් කරෙගන යන වැඩසටහන
අනුව ඒ ආණ්ඩුව ෙම් කෙප්දි එන්ෙන් නැහැ. අප ෙම් ෙගන යන
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වැඩ පිළිෙවළ අනුව ඒ ආණ්ඩුව එන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන බය
ෙවන්න එපා. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙබොරුවට අෙප් ඇමතිවරු
පටලවන්න හැදුවා. ඒ මිනිසුන්ට ෙපර වාසනාවක් තිබිලායි එදා ඒ
පැත්තට ෙනොගිෙය්. වාසනාව තිෙබන උදවිය යන්තම් ආපසු ආවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ආණ්ඩුවක් එන්ෙන් නැහැ කියලා හිතපු හින්දාද ඔබතුමා
ගිෙය්?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ඔව්. ඇයි අපි ඒකට 'නැහැ' කියන්ෙන්? ජීවිතයටවත් එන්ෙන්
නැති හින්දායි ආෙව්. නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඔබතුමාට
වඩා අයිතියක් අපට තිෙබනවා. ඒ අයිතීන් අමතක කර දමලා අපි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක, ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක එක්කාසු
වුෙණ් රට හදන්නයි; රෙට් ජනතාවට යමක් කරන්නයි; දුප්පත් බව
නැති කරන්නයි.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක්
තිෙබනවා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට පත් වන ෙකොට
ඒකට දායක ෙවන්නයි අපි ආෙව්. අපි සත්භාවෙයන් එයට දායක
වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා කරන්න ආපු කථාව හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

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

2014 අය වැය කථාව
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙමරට සංවර්ධන කාර්යෙයහි පබල
භූමිකාවක් ආවරණය කරනු ලබන දැවැන්ත අමාත්යාංශයක් බව මුලින්ම
සඳහන් කළ යුතුයි. අප අමාත්යාංශය මඟින් ෙමරට සංවර්ධන අවශ්යතා
සැපිරීම සඳහා දිවි නැගුම ජාතික වැඩ සටහන, ගම නැගුම, පුර නැගුම,
පාෙද්ශීය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන, උපාය මාර්ගික මූලාරම්භයන්, දැයට
කිරුළ ආදි අංශයන්හි සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට පියවර ෙගන
තිෙබනවා.
ෙලෝක ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා සහ ෙමරට ආහාර මිල ගණන්
ඉහළ යෑම පාලනයට, කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන පරිෙභෝජනය අරමුණු කර
ගනිමින් 'මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම' අනුව ගෘහ ඒකක සවි බල ගැන්වීම
පධාන අරමුණ වශෙයන් සලකමින්, එමඟින් කුටුම්භ ඒකකයන්හි ආදායම්
මට්ටම් ඉහළ දැමීම, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය නඟා සිටුවීම යන කරුණු
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමින් ජාතික දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය යටෙත්
කෘෂි කාර්මික, පශු සම්පත්, ධීවර, ව්යවසාය සංවර්ධන, සමාජ ආරක්ෂණය
ස්ථාපිත කිරීම, අෙළවි සංවර්ධනය යන අංශයන් සංවර්ධනය ෙකොට නඟා
සිටුවීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. අද වන විට දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිෙය් පස්වන
අදියර ආරම්භ කර ඇති අතර, පළමු අදියර තුළදී ගෘහ ඒකක දසලක්ෂයක්
ද, පස්වන අදියර යටෙත් ගෘහ ඒකක විසිපන් ලක්ෂයක් ද ෙමම ජාතික
කාර්යයට බද්ධ කරගැනීමට අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ව්යාපෘති
ආරම්භ කිරීම පමණක් ෙනොව ඒවා නිසි ෙලස අධීක්ෂණය කිරීමට
කමෙව්දයක් ද කියාෙවහි ෙයොදවා අවසන්. දිවි නැඟුම ජාතික වැඩසටහන
සඳහා 2013 මුදල් වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 1,850ක පතිපාදන
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ආෙයෝජනය කිරීමට අපි අමාත්යාංශයක් වශෙයන් පියවර ගත්තා. දිවි
නැඟුම ජාතික වැඩසටහන යටෙත් ගාමීය දිළිඳු බව තුරන් කිරීමට කටයුතු
කර තිෙබනවා. දරිදතාව සියයට 6.5 සිට සියයට 4 දක්වා ෙගන ඒමට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වසෙරන් වසර නව අත් දැකීම් මත ශක්තිමත්
නව්ය ව්යාපාරයක් විධියට දිවි නැඟුම ඉදිරියට ෙගන යනවා.
අඩු ආදායම් පවුල් ඔවුනට එදිෙනදා අවශ්ය කරන දව්ය නිෂ්පාදනය
කිරීමටත්, තම ෙගවත්ත ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ඇති ආකාරයට
වැඩිදියුණු කිරීමටත් ෙපළඹවීමට පියවර ගැනීම අප ලද ජයගහණයක්.
ෙසේවා වියුක්තිය අවම කිරීමට, කාන්තාවන් රැකියා අංශෙයන් බල
ගැන්වීමට, ගෘහ ආශිත කර්මාන්ත නඟා සිටුවීමට අපට හැකියාවක්
ලැබුණා. ෙමම අරමුණු මත සංවර්ධන කියා දාමය කියාත්මක කරන්න
අපට හැකි වුණා.
කෘෂි කාර්මික අංශය
කෘෂිකාර්මික අංශය නඟා සිටුවීම පිණිස 2013 වර්ෂෙය් කියාත්මක කළ
විවිධ ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 900.00ක පතිපාදන ෙවන් කර දී
තිබුණු අතර, 2013.09.30 දින වන විට රුපියල් මිලියන 523.78ක් වැය
කර තිබුණා. ඉතිරිය හඳුනාගත් ව්යාපෘති සඳහා ෙයොදවා තිෙබන බව
සඳහන් කළ යුතුයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂි කාර්මික අංශය ඔස්ෙසේ ගෘහ ආර්ථිකය නඟා
සිටුවීෙම් ෙමන්ම ෙද්ශීය අපනයන ෙතොග පවර්ධනය කිරීම තුළින්
ආනයන පාලනය කිරීෙම් අරමුණින් ෙමම වැඩසටහන් කියාත්මක
කරන්න අපට හැකි වුණා. විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය හා
අෙනකුත් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශවල සහය අපි ලබාගත්තා. ෙම් යටෙත්
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එළවලු බීජ කට්ටල ලක්ෂ
15ක් ෙබදා දුන්නා; කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් මිටි මුරුංගා පැළ
හත්ලක්ෂ පනස්දාහක් ෙබදා හැරියා; කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය හරහා
පලතුරු පැළ ලක්ෂ 15ක් ෙබදා හැරීමට කටයුතු කළා; ආදර්ශ ෙගවතු වගා
125,000ක් ස්ථාපිත කිරීමටද සිංහල, හින්දු අලුත් අවුරුදු නැකතට අවම
වශෙයන් එක් වසමකින් පතිලාභින් 200ෙදනකු පමණ ආවරණය වන
ආකාරයට පැළ සිටුවීෙම් ජාතික ව්යාපාරයක් කියාෙවහි ෙයදවූවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත්යාංශය හා එක්ව
වාණිජ වගා ඒකක 1,100ක් ස්ථාපිත කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතර,
අක්කර 1,642ක ගම්මිරිස්, කුරුඳු, සාදික්කා හා ෙකොෙකෝ යන පැළ
තුන්ලක්ෂ හැටනවදහස් හත්සියයක පමාණයක් වගා කිරීමට අප
අමාත්යාංශය පියවර ෙගන තිෙබනවා. එෙසේම, ෙගවතු වගා සංවර්ධනය
යටෙත් කුරුඳු, ගම්මිරිස්, ෙගොරකා, පුවක් හා ෙකෝපි පැළ දශලක්ෂ
විසිදාහක් ඒ ඒ දිස්තික්කවලට යැවීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.
වර්තමානය වන විට ෙලොකු ලූනු සඳහා ෙවළඳ ෙපොළ තුළ සිදු වන මිල
උච්චාවචනය පාරිෙභෝගිකයන්ට දරාගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක්
පවතින නිසා ඊට පිළියම් වශෙයන් මහවැලියත් සමඟ ෙලොකු ලූනු බීජ
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. එයට වැය වන මුදල රුපියල්
මිලියන 3,141ක්. එෙසේම, ෙලොකු ලූනු ගබඩා පහසුකම් සංවර්ධනයට
පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙමම කෘෂි කාර්මික විප්ලවෙය් සමස්ත
පතිඵලයක් විධියට ෙවළඳ ෙපොළ තුළ පවතින මිල ගණන් ශීඝ ෙලස පහත
බසින බව සඳහන් කළ හැකියි. විෙශේෂෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන ඉලක්ක
කඩිනමින් අත් පත් කරෙගන ඇති අප රජයට කෘෂි කර්මාන්තෙයන්,
ආහාර නිෂ්පාදනෙයන් ලැෙබන්නා වූ අනුබලය සුළු ෙකොට තැකිය
ෙනොහැකි බව සඳහන් කළ යුතුයි.
ආදර්ශ ෙගවතු වගා අංශය
ෙමහිදී අපෙග් විෙශේෂ අවධානය පලතුරු, සුළු අපනයන ෙභෝග, ෙපොල්,
ඖෂධ, පැළ හා බීජ වැඩසටහන්වලට සමාගාමීව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය්
හා ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහය ඇතිව ආදර්ශ ෙගවතු
125,000ක් ඇති කිරීම ෙකෙරහි ෙයොමු කළා. ෙම් යටෙත් කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ සංවර්ධන ෙකොට්ඨාසයක අවම වශෙයන් ෙගවතු වගා 10ක්
ඇති කිරීමට කටයුතු කළා.
තමා වාසය කරන පවුල් ඒකකය පදනම් කරෙගන පවතින සීමිත බිම්
පමාණය භාවිත කරමින් එදිෙනදා අවශ්ය කරන ෙකටි කාලීන, මධ්ය
කාලීන හා දිගු කාලීන ෙභෝග වගා කිරීම සඳහා එම පවුල් ඒකක දිරිමත්
කළා.
පශු සම්පත් අංශය
ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා 2013 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කළ
මුදල රුපියල් මිලියන 356.7කි.
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ගරු සභාපතිතුමනි, දිෙනන් දින ඉහළ යන ජනගහනය සමඟ ෙමරට
ආහාර ඉල්ලුම ඉහළ යමින් පවතිනවා. එබැවින් ෙසෞඛ්යසම්පන්න ආහාර
ෙව්ලක් සඳහා පශු සම්පත් අංශෙය් දායකත්වය අතිශයින් වැදගත්. නැවුම්
දියර කිරි පචලිත කිරීම විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් ෙලස කියාත්මක වන අතර,
මහින්ද චින්තන පතිපත්තියට අනුව 2016 වර්ෂය වන විට ශී ලංකාෙව්
ජාතික දියර කිරි අවශ්යතාෙවන් දැනට නිෂ්පාදනය ෙකෙරන සියයට 40ක
පමාණය සියයට 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට අපි පියවර ගත්තා. ඒ යටෙත් එම
නිෂ්පාදන අංශය පවර්ධනය සඳහා අප අමාංත්යාංශය කටයුතු කරමින්
සිටිනවා.
ෙමරට විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය සම්බන්ධ කරගැනීමට අප කටයුතු කර
තිෙබනවා. සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයීය පශු සම්පත් ඒකකයට අදාළව
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 1.8ක පතිපාදන ලබා
දීමට පියවර ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම පශු සම්පත් අංශෙය් අභිවෘද්ධිය උෙදසා
ගෘහස්ථ කුකුළු පාලනය, කිරිගව පාලනය හා ගවහල් ඉදි කිරීම, එළු
පාලනය, ඌරන් පාලනය, ෙවනත් විකල්ප සත්ත්ව පාලන, කිරි ආශිත
නිෂ්පාදන පචලිත කිරීම වැනි ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.
පශු සම්පත් අංශෙය් 2013 වර්ෂෙය් පගතිය.
කියාකාරකම
කිකිළි පැටවුන් ෙබදා දීම

පමාණය
එක්ලක්ෂ විසිදහසයි

එළුවන් ෙබදා දීම

51

ගව ගාල් සැකසීම

262

ඌරන් පාලනය

15
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පශු සම්පත් අංශෙයහි සිදු කළ සංවර්ධන පගතිය.
පවුල් අතර ෙබදා දුන් කිකිළි පැටවුන් ගණන දසලක්ෂ අනූතුන්දහස්
අටසිය හතළිස්පහකි. පගතිය වන්ෙන්, ෛදනිකව බිත්තර ලක්ෂ 8ක්
නිෂ්පාදනය කිරීමයි. මූල්ය පගතිය වන්ෙන් ජාතික ආර්ථිකයට රුපියල්
මිලියන හාරදහස් තුන්සිය විස්සක ආදායමක් ෙමමඟින් එකතු වීමයි. ඒ
වාෙග්ම, ගවයින් 4,036ක් සපයා දී තිෙබනවා. කිරි ලීටර් මිලියන 7.2ක
දායකත්වයක් ජාතික කිරි නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවනවා.
ධීවර අංශය සලකා බලන විට ධීවර අංශය නඟා සිටුවීම සඳහා ධීවර
අමාත්යාංශය හා අදාළ ආයතන ඒකාබද්ධ කරගනිමින්, විසිතුරු මත්ස්ය හා
ජලජ පැළෑටි වගාව, ෙපොකුණු තුළ ආහාර පිණිස මත්ස්ය වගාව, ඒකාබද්ධ
මත්ස්ය වගාව, ෙපොකුණු තුළ ඇසිත්තන් ඇඟිල්ලන් දක්වා වර්ධනය කිරීම,
මුහුදු පැළෑටි වගාව, මුහුදු ෙමෝදා වගාව, කාලීන ජලාශවල මත්ස්ය වගාව,
මිරිදිය කරවල නිෂ්පාදනය, වතු ජලාශවල මත්ස්ය වගාව, ෙබල්ලන් වගාව,
කරවල හා උම්බලකඩ වගාව වැනි ව්යාපෘති කියාත්මක කරනු ලබන
අතර, පසු ගිය මුදල් වර්ෂය සඳහා ඊට රුපියල් මිලියන 143.33ක් වැය
කළා.
ධීවර අංශෙය් පගතිය
අනු
අංකය

ව්යාපෘතිය

ව්යාපෘති
ආරම්භ කර
ඇති පතිලාභින්
සංඛ්යාව

වාර්ෂික අෙප්ක්ෂිත
නිෂ්පාදනෙය්
වටිනාකම් රුපියල්
මිලියන
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දිවි නැඟුම පශු අස්වනු අත් කරගත් පගතිය
කරවල, උම්බලකඩ ජාඩි නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභින් ගණන 2,675කි. ඉන්
ෙද්ශීය කරවල නිෂ්පාදනය ෙටොන් හයදාහකින් ඉහළ දැමීමට අපට
හැකියාව ලැබුණා. 2011 සිට 2013 දක්වා ෙමෙසේ අරඹන ලද ව්යාපෘති
සංඛ්යාව 5,732ක් ෙවනවා. ෙපොකුණු තුළ ඇසිත්තන් ඇඟිල්ලන් දක්වා
වර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් මත්ස්ය පැටවුන් මිලියන 34.43ක්
නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වූ අතර ලැබූ ආදායම රුපියල් මිලියන 19.71කි.
ගෘහ කර්මාන්ත සංවර්ධනය
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් යටෙත් කුටුම්භ ඒකකයන් සඳහා දැනට
පවත්වාෙගන යනු ලබන කර්මාන්ත හා නව කර්මාන්ත ඇරඹීම සඳහා
පහසුකම් සලසනු ලැබුවා. ඇඟලුම් නිෂ්පාදන, බතික් කර්මාන්ත, අභ්යාස
ෙපොත් ඇතුළු කඩදාසි නිෂ්පාදන, ගල් ආශිත නිෂ්පාදන, කිතුල් ආශිත
නිෂ්පාදන වැනි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත දිරිමත් කිරීම සිදු කළා. ෙමහිදී දිවි
පදර්ශනවලින්
ෙතෝරාගත්
ව්යවසායකයින්
නැඟුම
කර්මාන්ත
4,901ෙදනකු සඳහා උපකරණ කට්ටල ලබා දීමට අප අමාත්යාංශය
කටයුතු කළා. ෙම් සඳහා සාම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සහය ඇතිව එම කර්මාන්ත සඳහා රුපියල්
මිලයන 50ක් 2013 වර්ෂෙය්දී වියදම් කරනු ලැබුවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අවිධිමත් ආර්ථික කාර්යයන්හි නියුතුව සිටි ජංගම
ෙවෙළන්දන්, සුළු ෙවෙළන්දන් 2,050ක් ෙදනා සඳහා විධිමත්
හැඳුනුම්පතක් හා නිල ඇඳුමක් ලබා දීමට පියවර ගැනීමට අප
අමාත්යාංශය කටයුතු කළා. එෙසේම ජංගම ෙවළඳ රථ ලබා දීමක්ද සිදු
කළා. 2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එෙලස ලබා දුන් ෙලොරි රථ සංඛ්යාව
441ක් බව ෙමම ගරු සභාවට දැන්විය යුතුයි. එම අවිධිමත්
ව්යවසායකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙදකක්
කියාත්මක කළ අතර, ඒ තුළින් ව්යවසායකත්ව දැනුම හා පුහුණුව ලබා දී
ඔවුන් විධිමත් ආර්ථික කාර්යයට ෙයොමු කිරීමට අප කටයුතු කළා. එෙසේම
රණ විරු සුභසාධනය යටෙත් ස්වයංරැකියා විෙශේෂ ෙයෝජනා කමයක්ද
කියාත්මක කළ අතර, 398ෙදනකු සඳහා රුපියල් මිලියන 176.82ක
මුදලක් ණය වශෙයන් ලබා දී තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, දිවි නැඟුම ව්යවසායකත්ව ගම්මාන වැඩසටහන
යටෙත් මැටි කර්මාන්තය, ෙකොහු කර්මාන්තය, අත් යන්ත ෙරදිපිළි
කර්මාන්ත වැඩසටහන යනාදි ෙලස ව්යවසායක ගම්මාන ඇරඹීමට පියවර
ෙගන තිෙබනවා. ඒ තුළින් එම ගම්මානවල නිෂ්පාදන විෙශේෂීකරණය
කරමින් භාණ්ඩවල ගුණාත්මක බව, පමිතිය හා පමාණය ඉහළ නැංවීමට
සැලසුම් කළා. එමඟින් නිෂ්පාදකයන්ට ෙමන්ම පාරිෙභෝගිකයන්ට
යහපතක් සැලසීම අෙප් අරමුණ බව සඳහන් කළ යුතුයි.

අනු
අංකය

කර්මාන්තය

ගම්මාන / දිස්තික්කය
වීරගුල (අත්තනගල්ල)

2.

මැටි ආශිත
කර්මාන්තය
ෙකොහු කර්මාන්තය

3.

අත් යන්ත ෙරදිපිළි

1.

තංගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය් ගම්මාන 05
ආවරණය ෙව්.
බදුල්ල/ අනුරාධපුරය/ කෑගල්ල/
පුත්තලම/ කුරුණෑගල/ ගාල්ල/
කළුතර/ මඩකලපුව/ මහනුවර/
මුලතිව් (වැය කළ මුදල රුපියල්
මිලියන 31.22යි)

1.

විසිතුරු මත්ස්ය වගාව

600

9.91

2.

විසිතුරු මත්ස්ය වගාව
(වැඩිදියුණු කිරීම)

271

116.14

3.

ෙපොකුණු තුළ ආහාර
පිණිස මත්ස්ය වගාව

352

198.00

4.

53

29.81

5.

ඒකාබද්ධ මත්ස්ය
වගාව
ෙපොකුණු තුළ
ඇසිත්තන් ඇඟිල්ලන්
දක්වා වර්ධනය කිරීම

2

6.3

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රැකියා විරහිත කාන්තාවන් සඳහා ඉන්දියානු සාරි,
කුර්තා, බ්ලවුස් හා අබායා එම්ෙබොයිඩර් පාඨමාලා කියාත්මක කළා.
ෙමහිදී කාන්තාවන් 60ෙදනකු පමණ පුහුණු කළා. ෙම් සඳහා වැය කළ
මුදල රුපියල් මිලියන 3.1ක් වුණා.

6.

ෙමොදා මසුන් වගාව

53

5.09

කිතුල් නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම

7.

මිරිදිය දුම් කරවල
නිෂ්පාදනය

40

141.3

8.

වතුර ජලාශවල
මත්ස්ය වගාව

7

1.26

1,378

507.81

ෙම් යටෙත් දිස්තික්ක 14ක, එනම් රත්නපුරය, කෑගල්ල, මහනුවර,
නුවරඑළිය, මාතෙල්, බදුල්ල, ෙමොනරාගල, හම්බන්ෙතොට හා ගාල්ල වැනි
දිස්තික්කයන්හි පවතින ෙමම සම්පදායික කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා
ආරක්ෂිත බඳ පටි ලබා දීම, අඩු වියදම් ලිප් ලබා දීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ
සඳහා 2013.09.30 වන විට අප අමාත්යාංශය මඟින් රුපියල් මිලියන
9.99ක් වැය කළා.

එකතුව

පාර්ලිෙම්න්තුව

597
[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]
ක්ෂුද මූල්ය ණය ෙයෝජනා කම

ෙම් යටෙත් රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික මූල්ය ආයතන 16ක් ඒකාබද්ධව
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය සඳහා පහත ආකාරයට ණය පහසුකම් ලබා
දුන්නා.
අංශය

වටිනාකම
රුපියල් මිලියන

ලබා දුන් ව්යාපෘති
ණය සංඛ්යාව

1.

කෘෂි කර්මාන්ත

5,870.43

77,059

2.

ධීවර

456.62

3,000

3.

පශු සම්පත්

812.28

9,458

4.

ගෘහ කර්මාන්ත

2,600.65

41,073

5.

ෙසේවා

11.94

105

6.

ෙවනත්

6,687.85

72,292

7.

එකතුව

16,439.76

202,987

අනු
අංකය

ෙමෙලස ලබා දුන් ණය මුදල්වල එකතුව රුපියල් මිලියන 16,439.76කි.
ව්යාපෘති ණය සංඛ්යාව 202,987කි.
අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් නඟා සිටුවීම
ෙමරට අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් නඟා සිටුවීම සඳහා අප අමාත්යාංශය
කටයුතු කළා. ඒ යටෙත් ගාමීය අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් 701,100ක්
හඳුනාෙගන ඔවුන් විවිධ ව්යවසායක කර්මාන්ත සඳහා ෙයොමු කිරීමට
කටයුතු කළා. ෙම් සඳහා 2013 වර්ෂෙය්දී අප අමාත්යාංශය රුපියල්
මිලියන 17.95ක් වැය කළා.
සමාජ ආරක්ෂණ - සමෘද්ධි වැඩ සටහන
සමාජ සුභසාධන වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ
පිළිෙවළ අගය කළ හැකි අතර, ඒ යටෙත් සමෘද්ධි සහනාධාර, මව්වරුන්
සඳහා ෙපෝෂණ වැඩසටහන හා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන ආදි
වැඩසටහන් කිහිපයක් කියාත්මකයි. ඒ යටෙත් 2013 මුදල් වර්ෂය තුළ
සමෘද්ධි සහනාධාර වශෙයන් රුපියල් මිලියන 12,762ක මුදලක්
සමෘද්ධිලාභි පවුල් 14,76,007ක් සඳහා ලබා දුන්නා.
ගරු සභාපතිතුමනි, 'මහින්ද චින්තන පතිපත්තියට අනුව අඩු ආදායම්ලාභි
පවුල්වල ෙගොවීන් හා කිරි ෙදන මව්වරුන් සඳහා ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා
දීම ෙමවර සිදු කළ අතර, ඒ සඳහා ඉකුත් මුදල් වර්ෂය සඳහා රුපියල්
මිලියන 450ක් වැය වුණා. එෙසේම ඉකුත් වසර තුළ ෙපෝෂණ මුද්දර
වටිනාකම් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත්තා. ඒ අනුව සෑම දිළිඳු මවක් සඳහාම
රුපියල් 500ක ෙපෝෂණ මුද්දර හා රුපියල් 500ක ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා
දීම ෙම් යටෙත් සිදු කරනු ලබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකය තුළ වර්ධනය වන ආහාර අර්බුදයට පිළියමක්
වශෙයන් සහ රට තුළ ෛදනිකව ඉහළ යන ආහාර මිල ගණන් පාලනය
කිරීමත් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය හා ෙපෝෂණ මට්ටම් නඟා සිටුවීමත් සහ
පිරිසිදු එළවලු හා පලතුරු පාරිෙභෝජනයට හුරු කරවීමත් අරමුණු
කරෙගන දිවි නැඟුම ජාතික ව්යාපාරය කියාත්මක කරන්නට මහින්ද
චින්තන පතිපත්තියට අනුව, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව අෙප්
අමාත්යාංශය පියවර ගත්තා. ෙමම ජාතික වගා ව්යාපෘති කියාත්මක
කිරීෙම්දී අපට යම් යම් උවදුරුවලට මුහුණ පෑමට සිද්ධ වුණා. ඉන්
විශාලතම බලපෑම එල්ල වූෙය් වන අලින්ෙගනි. විවිධ ෙහේතු මත අලින්
ආහාර හා ජලය ෙසොයාෙගන ගම්මානවලට වාෙග්ම වගා ඉඩම්වලට එන්න
පුරුදු ෙවලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට, ගරු ආර්ථික සංවර්ධන
ඇමතිතුමන්ට වාෙග්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමන්ට මා ස්තුතිවන්ත වනවා.
'විකල්ප අලි කුඹුරු වැට' පිළිබඳව මා කළ ෙයෝජනාවට තම සාවධාන
අවධානය ෙයොමු ෙකොට ඊට අනුමැතිය ලබා දීමට පියවර ගැනීම පිළිබඳව.
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙයහි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 10 සඳහා වන
අලි බලපෑම ඉතා උග ෙවලා. අක්කර 300ක් 400ක් පමණ ෙමම
කන්නෙය්දී වගා කිරීමට ෙනොහැකි බව කන්තෙල් සූරියපුර ෙගොවීන්
ෙපන්වා දීම උදාහරණයක් ෙලස ගත හැකියි. ෙමම වන අලි ගැටලුව නිසා
ෙමවර විකල්ප කුඹුරු වැටට ලබා දුන් අනුමැතිය පදනම් කරෙගන එම
අහිංසක ෙගොවීන්ෙග් ජීවිත, ෙද්පළ හා වගාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට
පියවර ගත හැකියි. විෙශේෂෙයන් තිකුණාමලය ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඒ
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
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ගරු සභාපතිතුමනි, අප අමාත්යාංශෙය් උපෙදස් මත තිකුණාමලය
දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් කන්න ෙදක අතුරතුර හා කන්න අවසානෙය්දී
අතිෙර්ක වගාවන්ට ෙයොමු කරන්න හැකියාව ලැබුණා. කන්තෙල් එස්.එම්.
සකලසූරිය ෙගොවි මහතා ගිය යල කන්නය අවසානෙය් ඔහුට හිමි අක්කර
තුනක් පමණ වන කුඹුරු ෙකොටෙසහි මුං ඇට වපුරා රුපියල් 175,000ක්
පමණ ආදායමක් ලබාගැනීම උදාහරණයක් වශෙයන් ගත හැකියි. ඔහුට
පමණක් ෙනොෙවයි, වම් ඉවුර ෙගොවි සංවිධානය, ටැක් එක, ඩී 1 ෙගොවි
සංවිධානය, 3, 4 ෙගොවි සංවිධානය යන ෙගොවි සංවිධානවලටද අක්කර
800ක් පමණ පමාණයක් වගා කර, විශාල ආදායමක් උපයාගන්න
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමවැනි අතිෙර්ක ෙබෝග වගා පවර්ධනය කර
ඒ තුළින් ෙගොවි ජනතාවෙග් ආදායම හා ජීවන මට්ටම උසස් තත්ත්වයකට
ෙගන ඒමට අප රජයට හැකියාව ලැබුණු බව සඳහන් කළ යුතුයි. එය අප
රෙට් අනිකුත් ෙගොවියන්ට ආදර්ශයක් ෙලස ගත හැකි යැයි මා විශ්වාස
කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, දිවි නැඟුම වගා ව්යාපෘතියට සකිය දායකත්වය ලබා
දීම සඳහා තිකුණාමලය - ෙමොරවැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
ෙතෝරාගත් පවුල් 200ක් ආවරණය වන ආකාරයට තිරසාර කෘෂිකාර්මික
සංවර්ධන
ව්යාපෘතිය,
එස්.ඒ.ඩී.පී.
(Sustainable
Agriculture
Development programmer) ව්යාපෘතිය මාෙග් නිරන්තර ඍජු
අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක කරන බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ෙමොරවැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මහදිවුල් වැව, පළමු පියවර,
ෙදවන පියවර, කම්බෙකෝට්ෙට්, මයිලකුඩාවැව, මහදිවුල් වැව දකුණ,
ඇතාබැඳි වැව, කිතුල් උතුව (10 කණුව) යන පෙද්ශ මුල් කරෙගන ෙමම
ව්යාපෘති කියාත්මක කරන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ව්යාපෘති කාල සීමාව වසර 2 ½කි. ෙමය කාබනික ෙපොෙහොර ව්යාපෘතියකි.
රසායනික ෙතල් හා ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ෙතොරව කියාත්මකයි. තම
ෙගවත්ෙත් ස්ථාපිත කළ ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් වගාවට
අවශ්ය කරනු ලබන කාබනික ෙපොෙහොර ලබා ගැනීම ෙමහිදී සිදු කරනවා.
ව්යාපෘතිය කියාත්මක වන වසර 2 ½ක කාලය තුළදී අවශ්ය බීජ හා
පහසුකම් ෙනොමිෙල් සපයනු ලබනවා. ඊට අමතරව සත්ත්ව පාලන
කටයුතු නඟා සිටුවීම සඳහා කුකුළන් (20ක් පමණ), කිරි හරකුන්, එළුවන්
(ෙජෝඩුවක්), මීමැසි ෙපට්ටි (ෙදකක්) ආදිය ලබා ෙදන අතර, ඊට අමතරව
බිම් මල් වගා ව්යාපෘතියක්ද කියාත්මක ෙකෙරනවා. අර්ධ ස්ථිර වගාවන්
ෙම් මඟින් කියාත්මක වන අතර, එහිදී අඹ, පැෙපොල්, අන්නාසි වැනි
පලතුරු පැළ ෙබදා හැෙරනවා. ෙමෙලස වගා කටයුතු කරන ෙගොවීන්
සඳහා අවමෙයන් අක්කර කාලකට ෙහෝ ඉඩම් තිෙබන පමාණයට කන්න
අතුරතුර බඩ ඉරිඟු වගාවන් සඳහා ආධාර කරනු ලබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද වන විට තිඹිරිවැව, ඇතාබැඳිවැව ගම්වාසීන්
ෙමන්ම අෙනකුත් ගම්මානවල ෙගොවි පවුල් තමන්ට අවශ්ය ආහාර තම
ෙගවත්ෙතන් සපුරාගන්නා මට්ටමට ඇවිත් තිෙබනවා. එපමණක්
ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට ඒවා අෙළවි කරගන්නට හැකියාවද උදා ෙවලා. දැන්
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනයන්හි අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ෙමම වගා ව්යාපෘතිය
ෙහේතුෙකොටෙගන එම ගම්මානයන්හි කාන්තාවන් හා එම පවුල්වල
ඇතැමුන් අමතර ආදායම් මාර්ගයක් ෙලසද තවත් සමහරුන් පධාන
ආදායම් මාර්ගය ෙලසද ෙමම වගා කටයුතු සිදු කරනවා.
දිවි නැඟුම වැඩසටහන යටෙත් අප අත් පත් කරගත් ජයගහණ සමස්ත ශී
ලංකාවටම ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන්. ඇතැම් පෙද්ශවල වගාවන් සඳහා
ඌරන්, රිළවුන්, වඳුරන්, ෙමොනරුන්, දඬු ෙල්නුන් හා ඉත්තෑවන් වැනි
සතුන්ෙගන් බාධාවක් පවතිනවා. ෙමම බාධා මඟ හැරීමට අප පියවර ගත
යුතු බව සඳහන් කළ යුතුයි. ෙම් වන විට තිකුණාමලය පදනම් කරගනිමින්
ඉහත ෙතොරතුරු ගෙව්ෂණයට පියවර ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්
ෙමවැනි සතුන්ෙගන් වගාවට වන හානිය හා එය වැළැක්වීමට විකල්ප
විසඳුම් අප රජයට ලබා දීමට හැකි යැයි මා විශ්වාස කරනවා.
විෙශේෂෙයන් තිකුණාමලය වැනි දිස්තික්කයක් සලකා බලන කල, එය
දශක පහකට ආසන්න කාලයක් කුරිරු යුද්ධයකට මුහුණ දුන් ජනතාවක්
සින්න පෙද්ශයක්. අප රජෙය් යහපත් දැක්මත්, යහපත් වැඩ පිළිෙවළත්
නිසා එම ජනතාව ඉතා ඕනෑකමින් අප රජෙය් සංවර්ධන කියා දාමය
වැළඳ ගන්නවා. ෙපොදුෙව් සලකා බලන විට රෙට් ජනතාව ෙමම මතෙය්
හිඳීම අප ලද ජගහණයක්.
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙසේම, අප අමාත්යාංශය යටෙත් ෙමරට සිදුවූ
සංවර්ධන කියා දාමයන් ෙමෙසේයි. දිවි නැඟුම යටෙත් ඉටු කරනු ලබන
සංවර්ධන කාර්යයන් සියල්ල දිවි නැඟුම පජා මූල සංවිධාන, දිවි නැඟුම
බැංකු හා 2014 පිහිටුවීමට පියවර ගනු ලබන දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්නට සැලසුම් කර තිෙබනවා.
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ගම නැඟුම
දිවි නැඟුම තුළින් සවිබල ගැන්වූ ගෘහ ආර්ථිකයක් සඳහා ශක්තිමත්
පජාවක් ඇති කිරීෙම් අදිටනින් 'ගම නැඟුම' වැඩසටහන දීප ව්යාප්තව
කියාත්මක කරන්න ෙයදුණා. විදුලිය, වාරිමාර්ග, සනීපාරක්ෂක ෙසේවා,
පාථමික අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්ය පහසුකම් හා ජීවෙනෝපාය හා පජා මූලික
ආර්ථික වැඩසටහනක් ෙම් තුළින් රට පුරා කියාත්මක කරන්නට ෙයදුණා.
ෙමය පධාන ආකාර කිහිපයකින් කියාත්මක ෙකෙරනවා. ඒවා නම්, ගාමීය
මාර්ග සංවර්ධනය, ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් සංවර්ධනය, ෙපර පාසල්
පහසුකම් සංවර්ධනය, මාතෘ හා ළමා ෙසෞඛ්ය සායන පහසුකම්
සංවර්ධනය, පජා ජල සම්පාදනය ආදියයි.
‘ෙසොඳුරු ගමක්' අරමුණු ෙකොටගත් ෙමම සංවර්ධන කියා දාමය 2006
වසෙර් ඇරඹූ අතර, 2012 වර්ෂෙය් සිට 'එක ගමකට එක වැඩක්' සංකල්පය
යටෙත් කියාත්මක කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගමත් නගරයත් අතර
පවතින දූරස්ථ බව අවම කරන්නට ෙමම වැඩ පිළිෙවළ උපෙයෝගි ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගමක් තුළ ගෙම් පදිංචිකරුවන්ට අත්යවශ්යම
ෙයෝජනාවන්ට ඉඩ කඩ ලබා ෙදන්නටත්, එම ගෙමහි ආර්ථික, සමාජීය හා
සංස්කෘතිමය අවශ්යතා සපුරාගන්නටත් ෙම් තුළින් හැකියාව ලැබුණ බව
සඳහන් කරන්න පුළුවනි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් කුමන ගමකට
ගියත් ෙමම වැඩ පිළෙවෙළහි සාර්ථක ඵල ෙනළන ජනතාව අපට දැකගත
හැකි බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ගම නැඟුම යටෙත් පසු ගිය මුදල් වර්ෂය තුළ සංවර්ධනය කළ මාර්ග
සංඛ්යාව 3,123ක් වනවා. එෙසේම ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
ද මීට සමගාමීව කියාත්මක වුණා. 2013.09.30 වන විට ෙගොඩනැඟිලි
සංවර්ධන ව්යාපෘති 262ක් කියාත්මක වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි
කර්මාන්තයට අදාළව රැකියා ක්ෙෂේතය ෙමරට බහුතරයක් වන ගාමීය
ජනයා යැපුම් මාධ්ය බවට පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ට වගාවට
අවශ්ය ජල පහසුකම් ලබා දීම සඳහා සුළු පරිමාණ වාරි මාර්ග සංවර්ධන
ව්යාපෘති 402ක් ඉකුත් වසර තුළදී කියාත්මක කරන්න අප අමාත්යාංශය
පියවර ගත්තා.
ගරු සභාපතිතුමනි, රටක අනාගතය වන්ෙන් කුඩා දරුවන්. පූර්ව ළමා විය
සංවර්ධනය කරන්න අද ළමා අධ්යාපන මෙනෝ විද්යාඥයන් විෙශේෂ
උත්සාහයක ෙයෙදනවා. මහින්ද චින්තන පතිපත්තිය එය මැනවින්
හඳුනාගත්තා. එපමණකින් ෙනොනැවතී ෙපර පාසල් සංවර්ධනය කිරීෙම්
බාරදූර කාර්යයට අප රජය පෙව්ශ වුණා. ඒ අනුව 2013 මුදල් වර්ෂෙය්දී
ෙපර පාසල් සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන ව්යාපෘති 181ක් කියාත්මක
කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගම නැඟුම යටෙත් ඉකුත් වසර තුළ
මාතෘ හා ළමා සායන පහසුකම් ඇති කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න
ව්යාපෘති 127ක් කියාත්මක කළා. අද අප එහි සාර්ථක පතිඵල භුක්ති
විඳිමින් සිටිනවා. එෙසේම පිරිසිදු පානීය ජල ව්යාපෘති 290ක් 2013 වසර තුළ
ෙම් වන විට කියාත්මක ෙකොට තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගම නැඟුම
යටෙත් සමස්තය ආවරණය වන ආකාරයට සංවර්ධන ව්යාපෘති විශාල
පමාණයක් රට තුළ සිදු කළා. ව්යාපෘති 4,741ක් කියාත්මක කළ අතර,
රුපියල් මිලියන 2,361ක් ඒ සඳහා වැය කරන්න සිදු වුණා.
පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමරට 'ෙපරදිග ධාන්යාගාරය' ෙලස නම් කළ යුගයක්
අප පසු කළා. එම යුගය නැවත අප රටට ෙගන ඒම සඳහා ෙමරට පුරන්
කුඹුරු අස්වැද්දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ අරමුෙණන් ෙමවර අය වැය තුළදී
ද විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමුව පවතිනවා. එය අගය කළ යුතු ජාතික
කර්තව්යයක්. 2013 වර්ෂෙය්දී පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම සඳහා සුළු වාරි
මාර්ග පද්ධති විශාල පමාණයක් පතිසංස්කරණය කරන්න අපට හැකියාව
ලැබුණා. පතිලාභින් 12,363ෙදනකුට සහන සලසමින් අක්කර 5,131ක
පමාණයක් ආවරණය කන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.
ෙමම වසර තුළදී සුළු වාරි මාර්ග 255ක වැඩ නිම කිරීමට අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙසේම ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පහසුකම් නඟා සිටුවමින් මාතෙල්, ගාල්ල, පුත්තලම, කුරුණෑගල, මාතර,
හම්බන්ෙතොට, අනුරාධපුරය ආදි දිස්තික්ක ආවරණය වන ආකාරයට
ෙපොෙහොර ගබඩා 10ක් ඉදි කිරීමට අප රජය පියවර ෙගන තිෙබනවා.
විමධ්යගත අය වැය වැඩසටහන
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මහජන
නිෙයෝජිතයන්ට තමන් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් සිදු වන සංවර්ධන
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කටයුතු සඳහා 2013 වසර තුළ රුපියල් මිලියන 944.49ක් මුදා හැරියා. ඒ
යටෙත් සංවර්ධන ව්යාපෘති 14,611ක් ඇතුළත් වනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම්
යටෙත් එම පෙද්ශෙය් වඩා සංෙව්දී අවශ්යතා ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු
කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, 'ෙකොළඹට කිරි - අපට කැකිරි' ෙලස සටන් පාඨ
පාසල්වල කියැවුණු අතීතයක් අප රෙට් තිබුණා. ඉන් ෙබොෙහෝ ෙලස
ඇඟවුම් කෙළේ නගරෙය් පාසල් හා ගම්බද පාසල් අතර පවතින අධ්යාපන
උපකාරක ෙලස භාවිතයට ගන්නා ෙභෞතික සම්පත්හි පවත්නා
ඌනතාවයි. තවත් අතකට දුෂ්කර පාසලක ෙසේවයට එන ගුරුවරයා නිතර
බැලුෙව් නවාතැන් හා පවාහන පහසුකම් සහිත පාසලකට යන්නයි.
ෙමවැනි කරුණු කාරණා අපෙග් පාථමික අධ්යාපනයට වාෙග්ම ද්විතීයික
අධ්යාපනයටත් ඍජුව බලපෑම් එල්ල කළා. ෙමම තත්ත්වය තුළ, විදුලි බල
පහසුකම් සැපයීම, ජල පහසුකම් සැපයීම, වැසිකිළි හා සනීපාරක්ෂක
පහසුකම් සංවර්ධනය, පාසල් වැට සහ ෙග්ට්ටු සැකසීම, පවතින
ෙගොඩනැඟිලි පතිසංස්කරණය, පාසල් භූමිය ආදර්ශ ෙගවතු වගා සැකසීම,
පාසල් නාම පුවරු සැකසීම, පළමු වසර සිසුන්ෙග් කියාකාරකම්
කාමරයක් විධිමත් පරිදි සැකසීම, ළමා ෙසල්ලම් මිදුල් ලබා දීම, ගුරු
නිවාස අලුත්වැඩියාව හා සකසා දීම යනාදි වශෙයන් ද්විතීයික පාසල්
1,000ක් හා පාථමික පාසල් 5,000ක් නඟා සිටුවන්නට 'මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ම' අනුව අප රජය පියවර ගත්තා. 2012 වසෙර් පාසල් 1,678ක්
සංවර්ධනය කළ අතර, 2013 වසර තුළ පාථමික පාසල් 3,182ක්
සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 2013
වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන 288ක්, එක් පාසලක් සඳහා ලක්ෂ 5ක
පතිපාදනයක් ෙවන් කිරීමට ෙම් යටෙත් සිදු කරනු ලබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර හිතකාමී නාගරික පරිසරයක් නිර්මාණය
කිරීෙම් අරමුණින් පුර නැඟුම කියාත්මක වනවා. විෙශේෂෙයන් ගාමීය
පරිසරයක් තුළ අවශ්ය කරනු ලබන ෙසේවා සපයා ගැනීම සඳහා ෙමම 'පුර
නැඟුම' වැඩසටහන දායක කරගත්තා. එහිදී, ළමා හා මාතෘ සායන,
සතිෙපොළ සංවර්ධනය, ශරීර සුවතා මං තීරු සැකසීම, විෙව්ක උයන්
සංවර්ධනය යන අංශ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කළා. සංවර්ධිත
පරිසරයක ඇති ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් ඇති කරන්න පියවර ගත්තා.
විෙශේෂෙයන් තදබද නාගරික පරිසරයක් තුළ අත් විඳින්න සිදු වන ශාරීරික
හා මානසික අපහසුතාවට පිළියම් වශෙයන් සහ දිවි නැඟුම ජාතික
වැඩසටහන අනුව අෙළවි කරන පහසුකම් වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ
ඇතිව, දිගු කලක් ෙමරට පැවැති සති ෙපොළ සංකල්පයට නව ජීවයක් හා
විධිමත් බවක් ලබා දීම අරමුණු ෙකොටෙගන සති ෙපොළ පහසුකම්
සංවර්ධනයට පියවර ගත්තා. ඉන් පාරිෙභෝගිකයන්, නිෂ්පාදකයන් හා
අෙළවිකරුවන් යන පාර්ශ්ව තුනටම ඉමහත් ෙසතක් සලසන්න හැකියාව
ලැබුණා. 2014 දැයට කිරුළට සමගාමීව කුරුණෑගල, පුත්තලම, කෑගල්ල
යන දිස්තික්කයන්හි රුපියල් මිලියන 592ක් වියදම් කර මාතෘ හා ළමා
සායන 326ක් පතිසංස්කරණයට හා ඉදි කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා.
පාෙද්ශීය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන
රටක් සංවර්ධනය කරා යෑෙම්දී සංවර්ධන සංෙරෝධකයන් වශෙයන්
පාෙද්ශීයව පවතින අසමතුලිත සංවර්ධනය ඍජුව බලපෑම් ඇති කරන්න
සමත් වනවා. යුද්ධය හා ඇතැම් පෙද්ශවල පැවැති යටිතල පහසුකම්වල
තිබුණු අඩුපාඩුකම් ජාතික නිෂ්පාදන කාර්යයට ඍජුව බලපෑම් කළා. ඒ
තුළින් මතුව තිබූ, නිෂ්පාදන හා ෙවළඳ ෙපොළ සබඳතා සීමා වීම හා දූරස්ථ
වීම ෙහේතුෙවන් අවසානෙය් රට තුළ නිෂ්පාදන හිඟ වීම, ඉතුරුම් අඩු වීම,
පාග්ධනය අඩු වීම ආදි වශෙයන් විවිධාකාර ෙලස ආර්ථිකයට බලපෑම්
එල්ල කළා. ෙමම තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීම සඳහා ආර්ථික වර්ධනය
අඛණ්ඩව තබාගැනීම හා ජාතික නිෂ්පාදනය තුළින් සංවර්ධන පෙව්ශයක්
ලබාගැනීම යන කරුණු කාරණා ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමින්
මහින්ද චින්තන පතිපත්තියට අනුව ෙමරට පළාත් නවය ආවරණය වන
ආකාරයට, බටහිර රන් අරුණ, කඳුරට උදානය, උතුරු වසන්තය,
නැෙඟනහිර නෙවෝදය, වයඹ පුබුදුව, සබරගමු අරුණාෙලෝකය, රජරට
නෙවෝදය, පුබුදමු ෙවල්ලස්ස, රුහුණු උදානය යන සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළ -රටම ආවරණය වන ආකාරයට- කියාත්මක කළා. එමඟින් රෙට්
අෙනක් පෙද්ශ රෙට් නිෂ්පාදන කාර්යයන්ට දායක කරගන්න හැකි වුණා.
පැවතුණ අඩුපාඩු එමඟින් මඟ හරවා ගැනීමට හැකි වුණා. මාර්ග හා පාලම්
ඉදි කිරීම ගාමීය/පළාත් අන්තර් සබඳතාව වැඩිදියුණු කිරීම වැනි ව්යාපෘති
කියාත්මක කළා. ෙමම වැඩසටහන්හි ඉලක්ක කළ දුර පමාණය
කිෙලෝමීටර් 4,138.17ක් වූ අතර, 2013.09.30 වන විට කිෙලෝමීටර්
3,270.91ක දුර පමාණයක් අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉහත සංවර්ධන ෙයෝජනාවන්ට අමතරව 'රෙට් අරුණ'
මඟින් අදියර ෙදකක් යටෙත් මීගමුව දිස්තික්කෙය්ද, බදුල්ල
දිස්තික්කෙය්ද, මාතෙල්, අනුරාධපුරය යන දිස්තික්කයන්හිද සිදු කරන ලද
සංවර්ධන කටයුතු පුර නැඟුම යටෙත්ද සිදු කළ සංවර්ධන ෙයෝජනාවන්ය.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමීය පාලම් ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් දිස්තික්ක
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]
14ක් ආවරණය වන ආකාරයට ගාමීය පාලම් 210ක් ඉදි කළා. ඉදි කිරීම්
කටයුතු සම්පූර්ණ ෙනොවීම නිසා සහ රජය විසින් සිදු ෙකොට අතර මඟ
නවතා තිබූ ෙද්පළ පතිසංස්කරණය කිරීමට හා සම්පූර්ණ කිරීමට 2013
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 123.35ක් ෙවන් කිරීමට අප අමාත්යාංශය පියවර
ගත්තා. ෙමහිදී අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, ආර්ථික, ජල සම්පාදන, විදුලිය හා
විහාරස්ථාන ෙමෙලස පතිසංස්කරණය හා සම්පූර්ණ ෙකොට ජනතා
ෙසේවයට ෙයොමු කරනු ලැබුවා.
ගම නැඟුම යටෙත් - කෘෂි කර්මාන්තය
කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා කෘෂි ඉඩම්වලට පමාණවත් ජල
පහසුකම් ලබා දීම, ගබඩා පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, කෘෂි මාර්ග
වැඩිදියුණු කිරීම, නිෂ්පාදන පවාහය කාර්යක්ෂම කිරීම ආදි පියවර
ගණනාවක් ගැනීමට අප අමාත්යාංශය පියවර ගත්තා. තිකුණාමලය
දිස්තික්කෙය් පදවි ශී පුර, ෙමොරවැව, කින්නියාව හා තඹලගමුව යන
පෙද්ශවල වී ගබඩා පහසුකම් ඇති කළා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන
17.28ක පතිපාදන 2013 වසර තුළදී ෙවන් කළා.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ ආධාර ව්යාපෘති යටෙත් කෘෂි හා ඇළ මාර්ග,
සුළු පරිමාණ වැව්, මහා පරිමාණ වැව් ඇතුළු ෙවනත් කෘෂි කාර්මික
සංවර්ධන කියාකාරකම් රැසක් කියාත්මක කළා. ඒ යටෙත් කෘෂි මාර්ග
කිෙලෝමීටර් 100ක් හා ඇළ මාර්ග කිෙලෝ මීටර් 200ක් සාදා නිම කිරීමට
2013 වසෙර් ඉලක්ක කළා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 65.28ක් ෙවන්
කළා. සුළු පරිමාණ වැව් 435ක් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කළා. ඉන්
වැව් 144ක කටයුතු අවසන් අතර තවත් වැව් 227ක සංවර්ධන කටයුතු
කියාත්මක තත්ත්වෙය් පවතිනවා. එෙසේම සුළු පරිමාණ වැව් 18ක්
පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කළ අතර, ඉන් වැව් 6ක වැඩ අවසන් කර
තිෙබනවා. තවත් වැව් 8ක පතිසංස්කරණ කටයුතු කියාත්මක වනවා.
ෙවනත් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කියාකාරකම් යටෙත් ෙගොඩනැඟිලි 13ක්,
ෙගවතු ඒකක 9,775ක් හා අක්කර 22,870ක 'උස් බිම්' වගා කිරීමට
සැලසුම් කළා. 2013.09.30 වන විට ෙගොඩනැඟිලි 11ක, ෙගවතු ඒකක
3,356ක හා අක්කර 3,196ක වැඩ කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමට අපට
හැකියාව ලැබුණා. තවත් ෙගවතු 59ක වැඩ ෙම් වන විට කියාත්මකයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ ව්යාපෘති යටෙත් යාපනය අර්ධද්වීපයට විදුලිය
සැපයීම සඳහා චුන්නාකම් විදුලි උපෙපොළ හා කිලිෙනොච්චිය හා චුන්නාකම්
දක්වා විදුලි සම්ෙපේෂණ රැහැන් මඟින් උතුර පළාත රෙට් පධාන ජාතික
විදුලිබල පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කළා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන
1,304.48ක් වැය වී තිෙබනවා.
එෙසේම නිවාස, ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ෙසේවා සැපයීම සඳහා නව
නිවාස ව්යාපෘතිද නැවත පදිංචි කරනු ලැබූ පෙද්ශවල සනීපාරක්ෂක
ෙසේවාද ලබා දීම සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කරනු ලැබුවා. ඒ යටෙත්
2013 වර්ෂෙය් ජල ෙයෝජනා කම 21ක්, ගෘහස්ථ ජල ටැංකි හා
සනීපාරක්ෂක ව්යාපෘති, කානු පද්ධති වැනි ව්යාපෘති සඳහා වැය කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 2,046.99ක් ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත්, අභ්යන්තර
වශෙයන් අවතැන් වූවන්ෙග් නැවත පැමිණීම ෙව්ගවත් කිරීම, පාෙද්ශීය
ආර්ථික කටයුතු නඟා සිටුවීම, සහජීවනය පතිස්ථාපනයට සහය වීම හා
අවදානම් කණ්ඩායම් නඟා සිටුවීම යන අරමුණු ෙපරදැරිව අදියර කිහිපයක්
යටෙත් ඉන්දියානු රජෙය් ආධාර ඇතිව නිවාස 50,000 ව්යාපෘතිය ඇරඹුවා.
2013.09.30 වන විට නිවාස 16,721ක වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන
අතර 2,562ක වැඩ සම්පූර්ණෙයන් නිම ෙකොට තිෙබනවා. ෙමම නිවාස
ව්යාපෘතිෙය් අරමුණු වශෙයන් සඳහන් කළ පරිදිම ඉහත ඉලක්ක තුළින්
ජනපදිකයාට යහපත් මනසකින් යුතුව නැවත සමාජීය ජීවිතය ගත කිරීමට
ෙමම ව්යාපෘතිය ඉවහල් වනවා.
සංවර්ධනය සඳහා ෙලෝක ආහාර
2002 වර්ෂෙය් සිට ෙමරට කියාත්මක අවධානයට ලක්වූ කණ්ඩායම් සඳහා
ආහාර ලබා දීෙම් වැඩසටහන, මාතෘ හා ළමා ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ
වැඩසටහන හා වැඩ සඳහා ආහාර වැඩ සටහන හා පාසල් ළමුන් සඳහා
ආහාර වැඩසටහන යටෙත් කිලිෙනොච්චිය හා වව්නියාව වැනි
දිස්තික්කයන්හි ජනයාෙග් ආහාර ගැටලුවට විසඳුම් ෙයදීමට කටයුතු කළා.
2013 සැප්තැම්බර් 30 වන විට ශී ලංකා රජය ෙම් සඳහා ෙවන් කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 750ක් වන අතර ෙම් වන විට වියදම රුපියල් මිලියන
285ක් ෙවනවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන යටෙත්
රුපියල් මිලියන 1,550.00ක පතිපාදන ෙවන් කළ අතර, මුළු වියදම
රුපියල් මිලියන 963.77ක් ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වඩු වැඩ, මැහුම්
වැනි පාඨමාලා රාශියක් සංවිධානය කළ අතර, පතිලාභින් 18,014කට මින්
ෙසත සැලසී තිෙබනවා.
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උතුරු නැෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පසු යුද්ධයට ඍජුව මුහුණ
දුන් දිස්තික් එෙකොළහක බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කිරීම ඇරඹූ අතර, එම
කාර්යය මැනවින් ෙම් වන විට කියාත්මක වනවා. 2013.09.30 වන විට
වර්ග මීටර් 86,921,608ක පමණ භූමි පමාණයක බිම් ෙබෝම්බ ඉවත්
කිරීමට ඉතිරිව තිෙබන බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ගරු සභාපතිතුමනි, සමාජීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යටෙත් මානව
සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ පහසුකම් නංවාලීම අරමුණු කර ගනිමින්
ෙද්ශීය අරමුදල් ෙයොදවමින් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් නිවාස සුළු වාරිමාර්ග
හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති 267ක් රුපියල් මිලියන 17.50ක
වියදමකින් සිදු කරනු ලැබුවා. හැටන් විල්ෆඩ් ටවුන්හි ශී මුත්තුමාරි
අම්මාන් ෙකෝවිල සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය, මස්ෙකළිය ශී ෂන්මුගනාදන්
ෙද්වස්ථාන සංස්කෘතික මධ්යස්ථානෙයහි පළමු අදියර ඉදි කිරීම, මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් නාෙගොල්ල හිග්ෙගොල්ල ශී මඩසාමි ෙකෝවිෙල් සංස්කෘතික
මධ්යස්ථානය, නාගදීප විහාරෙය් පහසුකම් සංවර්ධනය යනාදි ෙලස සමාජ
සුභසාධන පහසුකම් සංවර්ධනය කරනු ලැබුවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා යන ගමෙන්දී
ජාතික ජාත්යන්තර අභිෙයෝග හමුෙව් ඉදිරියට යන්නට මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්මට අනුව අප රටට හැකියාව ඇති අතර, ඒ සඳහා සැලසුම්සහගත
ගමනක් අප අරඹා ඇති බවද සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල්
අමාත්යවරයා ෙලස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය
හා ජනාධිපති ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ටත් මාෙග්
ෙගෞරවය පුද කර සිටින අතර, අප අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර
මහතාට හා අපෙග් සංවර්ධන කාර්යයන් නිසි ෙලස ඉදිරියට ෙගන යාමට
තම රාජකාරි ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කරන අමාත්යාංශ අතිෙර්ක
ෙල්කම්වරුන්ට හා අනිකුත් ෙසසු නිලධාරින් සියලුෙදනාට මාෙග් විෙශේෂ
ස්තුතිය පුද කර සිරිමි. ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට අදාළ ලිපි
ෙල්ඛන සියල්ල මම ෙම් සමඟ ඉදිරිපත්* කරනවා.

[අ.භා. 5.44]

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශය හා ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව
ලබා දීම ගැන මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය ඉතා විෙශේෂ අය වැයක්.
ෙමොකද, අපි අය වැය කථා තුනක්ම ඇහුවා. එදා ජනාධිපතිතුමා
ඇවිල්ලා අය වැය කථාව කළා. ඊට පස්ෙසේ පසු ගිය 29වැනි දා
අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අය වැය සමාෙලෝචනය
කරමින් පැය ගණනක් ෙදවැනි අය වැය කථාව කළා. ඉන් පසුව
අදත් එතුමා පැය එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ඒ වාෙග්ම අය වැය
කථාවක් කළා. ඉතින් එවැනි අය වැය කථා තුනක්ම 2014 අය
වැෙය් දී අපට අහන්න ලැබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වසෙර් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 8,890ක් ෙවන් කරලා තිබුණා.
ෙමවර එය රුපියල් ෙකෝටි 10,601ක් දක්වා වැඩි කරලා
තිෙබනවා. මා පැහැදිලි කරන්ෙන් ෙමයයි. පසු ගිය වසෙර්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ ආෙයෝජන පවර්ධන
විෂයය තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමවර උද්භිද උද්යාන සහ ෙපොදු
විෙනෝදාත්මක විෂයයන් සඳහා ෙවනම අමාත්යාංශයක් ඇති
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශයට
රුපියල් ෙකෝටි 11කුත්, උද්භිද උද්යාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක
කටයුතු අමාත්යාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 139කුත් ඇතුළුව එකතුව
රුපියල් ෙකෝටි 150ක් පමණ ඒ අමාත්යාංශ ෙදකට ෙවන් කරලා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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තිෙබනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පසු ගිය වසෙර්
මූලධන වියදම් වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 6,520කුත්, ෙමවර
රුපියල් ෙකෝටි 7,170කුත් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මා පැහැදිලි
කරන්න යන්ෙන් ෙමයයි. හැම අමාත්යාංශයටම ෙවන් කරපු මුදල්
පමාණ විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා. හැබැයි
අමාත්යාංශවලට ෙවන් කරපු මුදල්වලින් භාවිත ෙනොකර වසර
අවසානෙය් දී ඉතිරි වන මුදල් පමාණය -ඌන වියදම් වශෙයන්
හඳුන්වන මුදල් පමාණය- හැම අවුරුද්ෙද්ම එන්න එන්න වැඩි
ෙවමින් යනවා. 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සියයට 37ක පමාණයක් දැනටම වියදම්
ෙනොකළ මුදල් -ඌන වියදම්- වශෙයන් ඉතිරිව තිෙබනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපි ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගත්තා. එෙහම තිෙයද්දී
ගරු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ආර්ථික
සංවර්ධනය ඇති කරන්න පුළුවන් ෙව්විද? ෙමොකද, ඇමතිතුමන්ලා
ෙම් මුදල් වියදම් ෙනොකර ඉඳලා ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යාංශය ෙම්
රෙට් ආදායම් පිළිබඳ අධිතක්ෙසේරුවක ඉඳලා විසර්ජන පනතින්
මුදල් ෙවන් කරනවා. එම මුදල් අවශ්ය විධියට ෙදන්න බැරි නිසා
ෙවන්න ඇති සියයට 37ක පමාණයක් ඌන වියදම් වශෙයන්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි වග කීමකින් කියනවා ඒ මුදල් වියදම්
කරනවා කියලා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඇමතිතුමනි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම අය
වැය කාරක සභා අවස්ථාව පටන් ගනිද්දී විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා අපි දැක්කා.
ෙමවර වියදම්වලට තවත් රුපියල් ෙකෝටි 5,573ක් වියදම් කිරීම
සඳහා රජෙය් වියදම් සීමාව වැඩි කරලා ඒ සංෙශෝධනවලින්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්
ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් සංෙශෝධනවලින් ණය
සීමාව වූ රුපියල් ෙකෝටි 110,000 රුපියල් ෙකෝටි 127,800 දක්වා
වැඩි කරලා තිෙබනවා. මැතිවරණ ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්,
හදිසි මැතිවරණයක්වත් එනවාවත් ද කියලා මට හිෙතනවා.
පසන්න රණතුංග මැතිතුමා කියා තිෙබන කථාවක් මම ඊෙය්
ෙපෙර්දා දැක්කා. ඒ දවස්වල සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්යාංශය
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා යටෙත් තිෙයද්දී එතුමාට කිව්ෙව්
ඡන්ද මැසිම කියලායි.
අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාත් ඡන්ද පිළිබඳව පිටු
70ක ෙපොතක් ගැන කියලා තිබුණා. ඒ නිසා ද දන්ෙන් නැහැ
ෙම්කත්.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පමණක් ෙමවර ෙකෝටි
1205ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, වර්තන වියදම් ෙවනුවන්
ෙකෝටි 20කුත්, මූලධන වියදම් ෙවනුෙවන් ෙකෝටි 1185කුත් ෙවන්
කර තිෙබනවා. මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ව්යාපෘති සඳහා ෙකෝටි
400ක් ෙවන් කර තිෙබන බව ෙම් ෙපොෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා
මා දැක්කා. මහජන නිෙයොජිතයන් කිව්වාම, විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුත් මහජන නිෙයෝජිතයන්. මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග්
ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් ෙකෝටි 400 ෙවන් කරද්දී, විපක්ෂෙය් අෙප්
මන්තීවරුන් සඳහාත් ඒ මුදල් ෙවන් කරයි කියලා මා හිතනවා.
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ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ලක්ෂ පණහක් ෙදනවා ෙන්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒ ලක්ෂ පණහට අමතරව. අය වැය කථාෙව් තිෙයනවා, ඒ
ලක්ෂ පණහ සඳහා ෙකෝටි එක්දහස් එක සිය ගණනක් ෙවන් කර
තිෙබනවා කියලා. නමුත්, ෙම් ෙකෝටි 400 ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
ෙවනම ව්යාපෘති සඳහා. [බාධා කිරීම්] ඒක ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
මා කරන ඉල්ලීමක්. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ ගැන කල්පනා කරලා, ඒ
ව්යාපෘති සඳහා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් ඒ ෙකෝටි 400න්
මුදලක් ෙවන් කරලා ෙදයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

එතෙකොට කියයි, ඒ මන්තීවරු ආණ්ඩුවට ගන්න හදනවා
කියලා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

එෙහම කිව්වාට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමා අපට ඒ මුදල් ෙදයි
කියලා. [බාධා කිරීම්] ආර්ථික සංවර්ධන ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙමවර අය වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙපොෙත් තිෙබන හැටියට
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙසේවා නියුක්තිය තිෙබන්ෙන්
13,727යි. ඒ පමාණය ෙමවර, 2014 වසෙර්දී 29,709 දක්වා වැඩි
කරන බව අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල තිෙබනවා. දැනට ඉන්ෙන්
ෙසේවකයන් 13,727යි. ඒ පමාණය 29,709 දක්වා 15,982 කින්
වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ෙසේවක පිරිස වැඩි
කරන විධියත් දක්වා තිෙබනවා. තෘතීය මට්ටෙම් ෙසේවකයන්
401කින්, ද්විතීය ම්ට්ටෙම් ෙසේවකයන් 15,708කින්, පාථමික
මට්ටෙම් ෙසේවකයන් 185කින්. ෙම් සඳහා අමාත්යාංශය මුදල්
ෙවන් කර තිෙබනවා ද? මා දැක්ෙක් නැහැ, ෙකොෙහේවත් ඒ
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීමක්. නමුත්, ෙසේවකයන් 15,982කින්
වැඩි කරන බව අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල තිෙබනවා මා දැක්කා.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට සමෘද්ධි වැඩසටහනත්
ඇතුළත්ව තිෙබන නිසා කරුණු කීපයක් කියන්න කැමැතියි.
දිළිඳුකම ගැන හුඟක් මන්තීවරු කථා කළා. අෙප් රෙට් දිළිඳුකම
සියයට 6.4ක් හැටියටයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙකොෙහොමද ගණන්
බලා තිෙබන්ෙන් කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් සමෘද්ධිලාභි
පවුල් 14,76, 480ක් ඉන්නවා. රෙට් සමස්ත පවුල් පමාණය පණස්
ලක්ෂයකට ආසන්න පමාණයක්. එෙසේ බලන විට දුප්පත් පවුල්
සියයට 30ක් පමණ සිටින තත්ත්වයක් ෙපෙනනවා. එතෙකොට,
දරිදතා ෙර්ඛාව ෙඩොලර් එක ද, ෙඩොලර් 2 ද, ෙඩොලර් 3 ද කියලා
අපට හරියට ගණන් බලන්න බැහැ. අද ඒක පුද්ගල ආදායම
ෙඩොලර් 2980ක් හැටියට ෙපන්වනවා. ෙඩොලර් 2980ක් කිව්වාම,
එක පුද්ගලෙයක් රුපියල් 31,000ක විතර ආදායමක් ගන්නවා.
දරිදතා ෙර්ඛාව ෙඩොලර් 1ක තිෙබනවා නම්, දවසට රුපියල් 125
ගණෙන් ගත්තත් මාසයක මුදල කීය ද ෙවන්ෙන්? රුපියල්
3750යි. ෙඩොලර් 2 ක නම් රුපියල් 7,500යි. ෙමවැනි තත්ත්වයක්
තුළ දුප්පත්කම සියයට 6.4ක් කියන එක ගැන අපැහැදිලිකමක්
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කළ නිසා මා ඒ ගැන වැඩිය
කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කථාව කරන අතරතුර ඔබතුමාෙගන්
එක ඉල්ලීමකුත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අය වැය
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ෙල්ඛනය පුරාවට රජෙය් ෙසේවක සංඛ්යාව වැඩි කිරීම ගැන කථා
කළා.
දැනට රජෙය් ෙසේවෙය් 13 ලක්ෂයක් ඉන්නවා.
උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීම පිළිබඳව අපි රජයට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ෙම්
ළඟදී, සහකාර
අධ්යක්ෂවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා සීමිත තරග විභාගයක් තිබුණා.
ඒ උපාධිධාරින්ෙගන් හුඟක් අය දැන් සහකාර අධ්යක්ෂවරුන්
හැටියට ෙත්රිලා පත්වීම් ලබා ෙගන ඉන්නවා. මා දන්නා පරිදි, ඒ
අයට පත්වීම් ලබා දීෙම්දී, කුරුණෑගල අයට මුලතිව්වලට,
වවුනියාවට, අනරාධපුරයට පත් වීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම රත්නපුරෙය් අයට කුරුණෑගලට පත් වීම් ලබා දීලා
තිෙබනවා. කුරුවිට එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා, කුරණෑගල කටුෙපොත
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්. ඒ අයට ෙම් ලැෙබන මුදල මදි. ඒ
හුඟක් අය දරුවන් ෙදන්නා, තුන් ෙදනා ඉන්න අය. එම නිසා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ගැන ටිකක් ෙසොයා බලන්න
කියලා. ෙපොඩි ළමයි ඉන්න සමහර අම්මලාට පත්වීම් ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් කුරුණෑගලට. ඉතින් අම්මා කුරුණෑගල; ළමයා
රත්නපුරෙය්. ඒ නිසා ඒ අයෙග් කුඩා දරුවන්ට කිරි දීෙම්
අපහසුතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් පශ්න නිසා රජය
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඵලදායිතාව ෙම් අයෙගන් ලැෙබනවා ද
කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ කුඩා දරුවන්ට තැපෑෙලන් කිරි
ෙදන්න ෙවන තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අම්මා
කුරුණෑගල, දරුවා රත්නපුරෙය් නිසා. එම නිසා ෙම් නිලධාරින්ට
යම් කිසි සහනයක් ලබා ෙදන්න කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරනවා.
ෙම් රජය සමහර අංශවලින් සෑෙහන දියුණුවක් තිෙබනවා. ඒ
ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අද ඔබතුමා පැය එකහමාරක් විතර
කථා කළ විධියට ම ෙම් රට තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් කිසිම
පශ්නයක් තිෙයන්න විධියක් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට්
පහළ
මට්ටෙම් ජනතාවට ෙම් පතිලාභ ගලා ෙගන යෑම පිළිබඳ
පශ්නයක් තිෙබනවා.
රජය විශාල ෙලස අධික ෙපොලියට ණය අරෙගන යටිතල
පහසුකම් දියුණු කරනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා. නමුත් අපි ඒ
ගත්තු ණයවල ෙපොලිය සහ වාරිකය ෙගවන්න අෙප් රෙට්
ආදායමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ආදායම එන්න අෙප් රටට
ආෙයෝජකයන් එන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කර්මාන්ත බිහි ෙවන්න
ඕනෑ. ඒ ආෙයෝජකයන්ට එන්න නම්, ඒ කර්මාන්ත බිහි ෙවන්න
නම් ඒ ආෙයෝජකයන්ට සුදුසු පරිසරයක් ෙම් රෙට් තිෙබන්න ඕනෑ.
ඒ සුදුසු පරිසරය අනුව තමයි ඒ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන්.
ඒ ආෙයෝජකයන්ට නිදහෙසේ ව්යාපාර කරන්න අවස්ථාවක් සලසා
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ කරන ආෙයෝජනවලට නියමිත ලාභ
ලබා ගැනීමට සුදුසු පරිසරය හදන්න ඕනෑ.
ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට සුදුසු ස්ථාන ෙසොයන - රටවල්
ෙසොයන- ෙලෝක බැංකුෙව් දර්ශකයක් තිෙබනවා. ඒ දර්ශකයට
අනුව ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට සුදුසු රටවල් 189න්, පසු ගිය අවුරුදු
ෙදක තුන තුළ අෙප් රට තිබුෙණ් 79වැනි ස්ථානෙය්. නමුත් ඒ
දර්ශකයට අනුව අද අපි 85වැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක වැරැදියි නම් ඔබතුමා ඒක නිවැරැදි කරන්න. සමස්තයක්
වශෙයන් ගත්තාම ෙලෝකෙය් ව්යාපාර ආරම්භ කරන්න සුදුසු
රටවල් 189න් අපි ඉන්ෙන් 54වැනි ස්ථානෙය්. විෙශේෂෙයන්ම ඉදි
කිරීම් සැලසුම් අනුමත කිරීම් අතින් අපි ඉන්ෙන් 108වැනි
ස්ථානෙය්. රටවල් 189න් ව්යාපාර ලියා පදිංචි කිරීම අතින් අපි
ඉන්ෙන් 145වැනි ස්ථානෙය්. ව්යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් ෙදන
අතින් නම් අපි ටිකක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා, 73වැනි ස්ථානෙය්. බදු
අයකිරීම් අතින් අපි ඉන්ෙන් 171වැනි ස්ථානෙය්. බදු අය කරන්න
ඕනෑ. නමුත් කැසිෙනෝ ෙහෝටල්වලට බදු විරාම ෙදනවා වාෙග්
ෙනොෙවයි ඒක කරන්න ඕනෑ. ආෙයෝජකයන්ෙග් බදු අඩු කරන්න
ඕනෑ. නමුත් කැසිෙනෝ සඳහා අපි අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ බදු
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විරාමයක් දීලා තව අවුරුදු 10ක්, 15ක් තුළ සුළු බදු පමාණයක්
තමයි ගන්ෙන්. ආෙයෝජකයන්ට ආෙයෝජනය කිරීමට අවශ්ය
පරිසරය හදන්න කියන කාරණය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න අපි කැමැතියි.
මම දැන් සංචාරක ව්යාපාරය ගැන කථා කරන්නම්. යුද්ධය
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය ශීඝෙයන්
දියුණු ෙවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
ඒ සංචාරක ව්යාපාර සඳහා ෙයොමු ෙවලා ඉන්න අය
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, එයින් තමන්ට විශාල ආදායමක් ලැෙබයි
කියලා. නමුත් ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආර්ථික පතිලාභය
ලැබුෙණ් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය්
ෙකෝටි 100ක් පමණ සංචාරකයන් ඉන්නවා. බිලියන 7ක
ජනගහනෙයන් ෙකෝටි 100ක් විතර සංචාරකයන් ඉන්නවා. ඒ
අයෙගන් දකුණු ආසියාවට එන්ෙන් සියයට එකක්, ෙදකක්.
සාමාන්යෙයන් සියයට එකකට, ෙදකකට වඩා දකුණු ආසියාවට
එන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් ඒ පිරිෙසනුත් අෙප් ලංකාව වාෙග්
රටකට එන්ෙන් මිලියනයක්, මිලියන ෙදකක් වාෙග් පමාණයක්.
අද ෙවද්දී අපි මිලියනට ළං ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක්
තුළ, ඒ සංචාරකයන් ලංකාෙව් රඳවා ගන්නා කාලය වැඩි කර
ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අෙප් රටට එන සංචාරකයන්ෙගන්
සියයට 25ක් දවස් තුනකට වඩා අෙප් රෙට් ඉන්ෙන් නැහැ.
සතියකට වඩා වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්, ඒත් සියයට 25ක්, 30ක් විතර.
ඒ නිසා සංචාරකයන් ෙම් රෙට් රඳවා ගැනීම සඳහා යම් කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලා ලෑස්ති කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා
මම හිතනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 2016 ෙවද්දී
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම 2.5 million බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් 2013 වර්ෂය. තවම 1 million තමයි සංචාරකයන් ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට තව අවුරුද්දකින් 1.5 million
සංචාරකයන් පමාණයක් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අද ෙවද්දී මාලදිවයිනට සංචාරකයන් 1.6 million ඇවිල්ලා
තිෙබනවා.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

සම්පූර්ණ ෙබොරුවක්. මාලදිවයිනට එන සංචාරකයන්
පමාණය 1.6 million කියන්ෙන් සම්පූර්ණ ෙබොරුවක්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගිය මාසය ෙවද්දී මාලදිවයිනට එන සංචාරකයන් 1.3 million
වලට වැඩියි. මම ෙම් කියන්ෙන්, ෙම් සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු
කර ගන්න රජය කරන්න ඕනෑ ෙද්වල්. අෙප් සංචාරක ව්යාපාරය
දියුණු වුෙණොත් ෙම් රටට ෙහොඳයි. විපක්ෂය විධියට අපි ෙම්
පැහැදිලි කිරීම් කරන්න ඕනෑ. සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම
මාසෙයන් මාසයට උච්චාවචනය ෙවනවා. එක මාසයක
සංචාරකයන් විශාල පමාණයක් එනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් මාසයක
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම අඩු ෙවලා. සෑම මාසයකම එක විධියට
සංචාරකයන් එන විධියට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
සංචාරක ගමනාන්ත ගැන බලන්න. සංචාරකයන්ට හැම දාම
යන්න තිෙබන්ෙන් එකම තැන්වලට. අලුත් ගමනාන්ත හදලා
නැහැ. අලුත් සංචාරක ස්ථාන හදලා නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ෙම් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න එවැනි ෙද්වල් කෙළොත්
අෙප් රටට ආදායම් ගන්න පුළුවන්. සංචාරක තරගකාරි දර්ශකෙය්
රටවල් 140කින් අපි ඉන්ෙන් 74වැනි ස්ථානෙය්. එවැනි
තත්ත්වයක් තුළ අෙප් රටට සංචාරකයන් ෙගන්වා ගන්න නම්
යටිතල පහසුකම් හදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග්
ආරක්ෂාව ගැන බලන්න ඕනෑ. පසු ගිය දවසක තංගල්ල පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපති සංචාරකෙයකුට කරපු ෙද් බලන්න. ඒ නිසා
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අෙප් රටට පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැනත් බලන්න
ඕනෑ.
සංචාරකයන් වැඩි ෙවලා විතරක් වැඩක් නැහැ. කලින් අෙප්
ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා වාෙග් ෙම් ලංකාවට එන හැ
ෙකෙනක්ම; විෙද්ශ passport එකක් තිෙබන හැම ෙකෙනක්ම
සංචාරකයන් විධියට ගණන් අරෙගන හරි යන්ෙන් නැහැ.
සංචාරකයන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය බලන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කිව්වා එක් සංචාරකෙයක් දවසකට ෙඩොලර් 107ක් වියදම්
කරනවා කියලා. මම ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇහුවා, හබරණ ෙපොලිස් බල
පෙද්ශෙය් කාමර පහට වැඩි ෙහෝටල් 645ක් තිෙබනවා ලු. නමුත්
ඒ ෙහෝටවල්වල ඒ කාමර පිෙරන්ෙන් නැහැයිලු. ෙමොකද, රජෙයන්
යම් කිසි rate එකක් දමලා තිෙබනවා. ඒක වැඩි නිසා කාමරවලට
සංචාරකයන් එන්ෙන් නැහැයිලු. විෙශේෂෙයන්ම CHOGM එක
පැවැති සමෙය් ඒ කාමර සියයට 55කට වඩා පිරුෙණ් නැහැ කියලා
ෙහෝටල් ක්ෙෂේතෙයන් කියා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒත් දැන්
ෙම් town එෙක් තිෙබන සමහර ඒවා ෙඩොලර් 110ක් 115ක්
ගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ලංකාවට එන ඉහළම ෙපෙළේ
සංචාරකයන් ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය පන්තිෙය්
සංචාරකයන් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ අයට සුදුසු වැඩ
පිළිෙවළක් ඔබතුමා සකස් කරයි කියලා අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
ඊළඟට, මම අෙප් ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්
ආෙයෝජන පවර්ධන ක්ෙෂේතය ගැනත් කථා කරන්න කැමැතියි. අද
අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත
පිළිබඳව කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම රටක් කැසිෙනෝ වාෙග්
ව්යාපාරයක් ෙගන්වා ගන්ෙන් බදු ගන්නයි. බදු නිසාම තමයි
කැසිෙනෝ ෙගන්වා ගන්ෙන්. ෙවන ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. නමුත්
අෙප් රට තමයි අවුරුදු දහයක බදු විරාමයක් දීලා කැසිෙනෝ
ෙගන්වා ගන්න හදන්ෙන්. ෙවන රටවල ෙම් කැසිෙනෝ තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද බලන්න. හැම රටකම ඒ පධාන නගරෙයන් පිට තමයි
ෙම්වා තිෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව්ත් ෙනවාඩා පාන්තෙය්, ලාස්
ෙව්ගාස් ෙකළවෙර් කැසිෙනෝ ශාලා තිෙබන්ෙන්. මැෙල්සියාෙව්
තිෙබන්ෙන්ත් එෙහමයි. ඒ නිසා රට මැද්දට -පධාන නගරයටකවදාවත් කැසිෙනෝ ෙග්න සිරිතක් නැහැ. ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙහෝටල්
ව්යාපෘතිය -මිශ ව්යාපෘතිය- ගැන කථා කරනවා. ෙල්ක් ෙලෂර්
සංවර්ධන ව්යාපෘතියට ෙඩොලර් මිලියන 350යි. ඒක ගැන තිෙබන
පශ්න නිසා තවම එයින් සතයක්වත් ලංකාවට ඇවිත් නැහැ. ෙම්
ෙජ්ම්ස් පැකර් ලාස් ෙව්ගාස්වල ෙහෝටල් ව්යාපෘතියක් පටන්
ගත්තා. ඒෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 250ක් -ෙකෝටි 3,200ක්- පාඩුයි.
ඒ ආෙයෝජකයන් ඒකට නඩු දැම්මා. අන්තිමට ෙජ්ම්ස් පැකර්ම
ඇෙමරිකාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉල්ලීමක් කළා ෙම්
ආෙයෝජකයන්ට නඩු දමන්න ෙදන්න එපාය කියලා. ඒ ඉල්ලීම
පතික්ෙෂේප වුණා. ෙමොකද ඇෙමරිකාෙව්ත් අපරාධවලින් සියයට
20ක් වන්ෙන් ෙම් කැසිෙනෝ හරහාය කියලා සමීක්ෂණයකින්
ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 20ක් අපරාධ කැසිෙනෝ අපරාධ
කියලා ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇෙමරිකාෙවත් ලාස්
ෙව්ගාස්වල ඒ ව්යාපෘතිෙයන් ෙජ්ම්ස් පැකර් fail ෙවලා තිෙබනවා.
ඕස්ෙට්ලියාෙව් බිස්ෙබ්න්වල 2010- 2011 වසරවල
කැසිෙනෝවලින් ඒ රෙට් මිනිස්සු US Dollars 3.5 billion -ෙකෝටි
40,000ක්- පැරදිලා තිෙබනවා. ඒෙකන් සියයට 95ක්ම
Australiansලා. ඒක ඉතා අභාග්ය සම්පන්න තත්ත්වයක්. සියයට
5යි විෙද්ශිකයන් ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය මත ෙම් මිශ
ව්යාපෘතිය අෙප් රටට ආෙවොත්, ෙමොකද වන්ෙන්? කැසිෙනෝ
ව්යාපෘතියක් කිව්වාට මිශ ව්යාපෘතියක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒෙක්
ඇතුෙළේ
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා අප දන්නවා ෙන්.
ජැක්ෙපොට්ද, කැසිෙනෝද ඒ හැම එකක්ම ෙහෝටලයක් ඇතුෙළේ
තිෙබනවා. සුද්දන්ට කැසිෙනෝ ගහන්න ඕනෑ නම් ෙවන රටවලට
ගිහින් කැසිෙනෝ ගහන්න පුළුවන් ෙන්. ලංකාවට ඇවිල්ලා
කැසිෙනෝ ගහන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඇයි ෙම්කට එන්ෙන්?
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මම මුලින් කිව්වා වාෙග් එදා අෙප් මුතුන් මිත්තන් ෙම් රට
පාලනය කෙළේ "ගමයි, පන්සලයි- වැවයි දාගැබයි" කියන
සංකල්පය මතයි. දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්ෙකන්
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? මම එදා කිව්වා වාෙග්ම ෙහෝටලයයි,
කැසිෙනෝවයි - මත් දව්යයි, ගණිකාවයි කියන සංකල්පය තමයි
ෙම්ෙකන් ඇති වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ගණිකා වෘත්තිය සහ මත්
දව්ය ෙමතැනට එනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. මම එෙහම
කියන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් ගැන
පුවත් පත්වල පළ ෙවලා
තිෙබනවාත් අප දැක්කා. පසු ගිය දා පැවැති CHOGM එකට රාජ්ය
නායකයන් ආවා ෙන්. එතුමන්ලා ඇවිත් ඉස්සර ෙවලා ෙමොනවාද
අහලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ආපු සමහර රාජ්ය නායකයන් කාමරවල
නිදි ලු. ෙම්වා පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා අප දැක්කා.
ඒකයි කියන්ෙන්. ඒ අය කාන්තාවන් ගැන අහලා තිෙබනවා.
කාන්තාවන් ඉල්ලලා තිෙබනවා. අපට ෙම් කැසිෙනෝ එක
කරන්නම ඕනෑ නම් කල්පිටිය වාෙග් පැත්තක, -

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අපට ෙම් කැසිෙනෝ එක කරන්නම ඕනෑ නම් කල්පිටිය වාෙග්
පැත්තකට ගන්න බැරි ෙමොකද? නැත්නම් හම්බන්ෙතොට වාෙග්
ඈත ෙකළවරකට, අරුගම්ෙබ් වාෙග් පැත්තකට ගිහින් දමන්න
බැරි ඇයි? එෙහම වුණා නම් ෙම්ෙක් පශ්නයක් නැහැ.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප අපනයන ආදායම ගැනත්
කථා කරන්න ඕනෑ. අපනයනෙයන් අපට එන්ෙන් විෙද්ශ
විනිමය. ආනයනෙයන් අපට ලැෙබන්ෙන් බදු. ෙමවර
අපනයනයත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආනයනයත් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. අපනයන අඩුවීෙමන් විෙද්ශ විනිමය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. අපනයනෙයන් විෙද්ශ විනිමය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ෙපන්වලා දුන්නා.
ඒ වාෙග්ම ආනයනය අඩුවීම තුළත් අෙප් බදු පමාණය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙවළඳ ෙශේෂය ඉතාම නරක විධියට
ෙම් රටට බල පා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය සහ ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශය යන ඒ
අමාත්යාංශ ෙදෙකහිම ඇමතිතුමන්ලා ෙදපළ අෙප් ෙහොඳ
මිතෙයෝ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමාට තමයි ඔක්ෙකොම බැණුම් අහන්න වුෙණ්. එතුමා
ආර්ථික සංවර්ධන අමත්යාංශෙය් සිටියා නම් ඔය පශ්න ෙමොකුත්
නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇවිල්ලා වැඩිෙයන්ම බැණුම් අහපු
ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීමක්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ලංකාවට ෙගෙනන්න ඉඩ ෙනොෙදන
ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එස්.එම්.
අමාත්යතුමා)

චන්දෙසේන

මහතා

(විෙශේෂ

ව්යාපෘති

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

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

ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම මා අකිල විරාජ් කාරියවසම්
ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවාය කියා එතුමා පකාශ කළා. පුරන්
කුඹුරු ආෙයත් අස්වද්දන්නත් එපාය කියනවා, සහල් වැඩිකමට.
ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. එතුමා ෙබොෙහොම හිතා මතා තමයි ඒ
කාරණය කියන්න ඇත්ෙත්. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමනි, හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් නායකයාෙග් කාලෙය්දී
පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දුෙව් නැහැ. කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න
තමයි එතුමා ලෑස්ති ෙවලා සිටිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා අපටත් ලණු
ෙදන්න හදනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ලණු කැවට
අපි නම් ඒ ලණු කන්ෙන් නැහැ. 2002 ඉඳලා 2004 වනකම්
තමුන්නාන්ෙසේලා පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දුෙව් නැහැ. අඩු ගණෙන්
ඇළ ෙව්ල්ලක්වත් හැදුවද? වැවක් හැදුවද? ඇනිකට් එකක්
හැදුවද? ගංගාවක් හැෙරව්වද? ඒ කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ.
කුඹුරු ඉඩම් ටිකත් ෙගොඩ කරන්න තමයි හැදුෙව්. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා 2005 දී ෙම් රට භාර ගන්නෙකොට කවුරුත්
සමුපකාරෙයන් ෙදන හාල් ටික කන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා.
එක්ෙකෝ චීනෙයන් හාල් ටික ෙගෙනනකම් බලාෙගන ඉන්නවා.
එක්ෙකෝ බුරුමෙයන්, ඉන්දියාෙවන්, පාකිස්තානෙයන් හාල් ටික
ෙගෙනනකම් බලාෙගන ඉන්නවා. සඳුදාට සමුපකාර ළග මිල්චාට්
හාල් ගන්න ෙපෝලිම් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා වාෙග්,
අද පුරන් කුඹුරු ටිකත් අස්වද්දලා හාල් පිටරට යවන්නයි
හදන්ෙන්. සහල් වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. අතිරික්ත සහල් දැනටත්
පිට රට යවනවා, තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැති වුණාට [බාධා
කිරීමක්] තුන් ෙව්ලම බත් කනවා. තුන් ෙව්ලම බත් කනවා
විතරක් ෙනොෙවයි දැන් අපි හාල් පිට රටටත් යවනවා. දැන්
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් අලුත් වී වර්ග ගැන පර්ෙය්ෂණ
කරනවා, විෙද්ශවලට සහල් යවන්න පුළුවන්ය කියා. ඒක තමයි
ස්වයංෙපෝෂිතභාවයයි කියන්ෙන්. පරාකමබාහු රජ්ජුරුවන්ෙග්
කාලෙයන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ රාජ්ය නායකයාෙග් කාලෙය්
තමයි සහල් පිට රටට පැෙටව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්]ෙබොරුවට
බයිල ගහන්ෙන් නැතිව, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක හිෙත් තියා ගන්න.
මම විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු
ඇමති ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා තම අමාත්යාංශෙය් වැය
ශීර්ෂ යටෙත් ආර්ථික විෂය ගැන පැය ෙදකක් කථා කළාය
කියලා. ඒ ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. තව කාලය තිබුණා නම්
පැය හතරක් වුණත් කථා කරාවි. දිවංගත විජයානන්ද දහනායක
මහතා තමයි වැඩිම ෙවලාවක් කථා කරලා වාර්තාවක් තියා
තිබුෙණ්. ෙවලාව තිබුණා නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒ
වාර්තාව කඩන්නත් පුළුවන්. ඒ බව අපි දැක්කා. ඒ ගැන අපි සතුටු
ෙවනවා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙනොෙවයි අෙප් සමගි
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව කාලෙය් දිවංගත ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව
මැතිතුමා තමයි ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 557ක් ෙම් රෙට්
ආරම්භ කෙළේ. ඒ ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවලින් විශාල
ෙසේවයක් ෙකෙරනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත්
ඒවා පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 3,000ක මුදලක්
ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පුරන් කුඹුරු
අස්වද්දන්න, සුළු වාරිමාර්ග පතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ
23,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය
කරලා ආහාර සුලබ කරන්නයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්වා
ආවාට ගියාට කරන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,

610

2010ට කලින් දිවි නැගුම වැඩසටහන එන්න ඉස්ෙසල්ලා එළවලු
මිල ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිබුණු බව. ෙම් කාලය වනෙකොට
ෙවනදා නම් එළවලු මිල වැඩියි. විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා
තමයි කෑ ගහන්ෙන්, එළවලු මිල වැඩියි කියා. අද එළවලු මිල
ෙබොෙහොම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය
යටෙත් ෙකෙරන දිවි නැගුම වැඩසටහන යටෙත් අද
පාරිෙභෝගිකයන්ට විශාල සහනයක් සැලසී තිෙබනවා.
රුපියල් 1,200කින් පඩි වැඩි කළත් ඇති. ෙමොකද, සහල් මිල
අඩුයි; එළවලු මිල අඩුයි. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කියන්ෙන් නැහැ. අෙනක් ඒවා
විතරයි කියන්ෙන්. අෙප් රජෙය් දිවිනැගුම වැඩසටහන සහ
කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා නැති උද්ධමනයක් ෙපන්වන්න
හදනවා. ජනතාවට නැති ෙද්වල් ෙපන්වන්න හදනවා. ජනතාවට
අපි වකව සහන දීලා තිෙබනවා. බඩු මිල අඩු කිරීෙමන්, සහල් මිල
අඩු කිරීෙමන්, එළවලු මිල අඩු කිරීෙමන් සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳවත් අපි විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප්
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ගරු
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් තමයි ෙම්
කටයුතු සියල්ල ෙකෙරන්ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතිහාසෙය් කවදාවත් බැරි
වුණා, ෙගොවියාට තමන්ෙග් වගා බිම රක්ෂණය කර ගන්න. දැන්
ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම රක්ෂණය කරන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්දී
ඉස්ෙසල්ලාම වගා ආරක්ෂණය කරපු ෙගොවීන්ට අපි රක්ෂණ මුදල්
ලබා දුන්නා. වන අලින්ෙගන් හානි වන සියලුම ෙගොවීන්ට ෙම්
වැඩසටහන යටෙත් රක්ෂණ හිමිකම ලැෙබනවා මීට පස්ෙසේ.
ෙහක්ටයාර් එකකට රුපියල් 25,000 ගණෙන් ලැෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නියඟෙයන්, ගං වතුෙරන් හානි
වන ඒ සියලුම වී වගා කරන ෙගොවීන්ට රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා ඉතිහාසෙය් පළමුවරට. මට මතකයි අෙප් උතුරු
මැද පළාතත් ෙදපාරක් විනාශ වුණා. එක අවුරුද්දකදී ගංවතුරින්
විනාශ වුණා. අෙනක් අවුරුද්ෙද්දී නියඟෙයන් විනාශ වුණා. අපට
ෙම්වාට වන්දි මුදල් ෙගවා ගන්න විධියක් නැතිවයි හිටිෙය්. නමුත්
ෙම් වැඩසටහන යටෙත් නියඟයක් ආවාත්, ගං වතුරක් ආවාත්, ඒ
වාෙග්ම වන අලින්ෙගන් හානියක් වුණත් ෙගොවියාට භය ෙවන්න
ෙදයක් නැහැ. ෙගොවීන් සියලු ෙදනාම රක්ෂණය කර තිෙබනවා.
ඒක ෙගොවීන්ට කරන ලද ෙලොකු උපකාරයක් හැටියට අපි
දකිනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්ම පෙද්ශයක
මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා ෙමම රක්ෂණ අරමුදල ආරම්භ කරන්න. ඒ වාෙග්ම
රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලයි ෙම්කට ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙම්ක කඩා වැෙටන එකක් ෙනොෙවයි. සදාකාලිකවම අෙප්
රෙට් ෙගොවීන්ට ෙම් වරපසාදය ලැෙබනවා,යි කියන එක මා ඉතාම
සතුටින් කියන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 557 අෙප්
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව ඉදිරිෙය්දී
ඒ පෙද්ශවල කෘෂි නිෂ්පාදන කරන ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් කෘෂි
නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න වාෙග්ම ඒවා අෙළවි කරන මධ්යස්ථාන
හැටියට පවත්වා ෙගන යන්න අපි දැන් ලෑස්ති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොකද, ෙම් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 557න් මුළු රටම
ආවරණය ෙවනවා. ඒ නිසා ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය
වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත කිරීමත් ෙගොවි
ජනතාවට විශාල පහසුවක්, සහනයක් හැටියට අපි දකිනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය
කිව්වාම අෙප් රටට අලුත් ෙදයක්. 1948න් පස්ෙසේ ෙම් වාෙග්
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අමාත්යාංශයක් කිසිම රාජ්ය නායකයකු විසින්, කිසිම ආණ්ඩුවක්
විසින් හදලා නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශය අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් සියලුම අමාත්යාංශ සමඟ
සුහදව, සියලුම අමාත්යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරමින් ෙම්
ආර්ථිකය අද ෙමෙහයවනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ඒ වාෙග්ම
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය, පශු සම්පත් අමාත්යාංශය, කර්මාන්ත
අමාත්යාංශය ෙම් සියලු අමාත්යාංශ සමඟ ඒකාබද්ධව, එකතු
ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ෙකොෙහොමද ෙම්ක රට පුරාම කියාත්මක
කරන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයන් ඉතාම සැලසුම් සහගත වැඩ
පිළිෙවළක් ෙකෙරන එකම අවස්ථාව ෙම්ක. අෙනක, ආර්ථික
කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා අපි ගම නැගුම වැඩසටහන යටෙත්-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක්

පමණයි

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙමතුමන්ලා දැන් කියනවා
මාර්ගවලට තාර දාපු එක දැන් ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා.
ෙමතුමන්ලා ෙම්වා කියනවා විතරයි. අපි ඒවා කරනවා. කියන්න
ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒවා කරලා ඉවරයි. ඉස්සර පාරකට ෙබොරලු
ටිකක් දා ගන්න සල්ලි නැහැ. මිනිස්සු අෙපන් ඉල්ලුෙව් ෙබොරලු
ටිකක් දමා ගන්න ලක්ෂයක් ෙදකක් ෙදන්නය කියලායි. අද එෙහම
ෙනොෙවයි. දැන් තාර ඉල්ලන්ෙනත් නැහැ. මට මතකයි, අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තන්තිරිමෙල් අෙප් ගරු ඒකනායක
ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය් උපතිස්ස කියන ගමට ගිය අවස්ථාෙව්
කුඩා දරුවකුෙගන් ඇහුවා, "ෙමොනවාද මෙගන් ෙකෙරන්න ඕනෑ
පුතා" කියලා. ඒකට පිළිතුරු දී ගන්නත් බැහැ ඒ දරුවාට. "කාපට්,
කාපට් ජනාධිපතිතුමා" කිව්වා. ෙපොඩි අයට පවා දැන් කට පාඩම්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් "කාපට්" කියන වචනයයි.
අෙප් ඒකනායක ඇමතිතුමා කියනවා, ඉස්සර දැකලා තිබුෙණ්
මළ ෙගවල්වල දමන කාපට් එක පමණයි කියලා. අෙප්
අමාත්යාංශය යටෙත් පාරවල් කාපට් කිරීම්, ගුවන් පාලම් ඇතුළු
සියලුම පාලම්, කෑම බීම, සහල් නිෂ්පාදනය වැනි සියලු ෙද්
සඳහාම කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
රෙට් ආර්ථිකය ඉතා ඉහළට ෙග්න්න ෙම් අමාත්යාංශය පිහිටුවා
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එක්ක අපටත් ඒ සඳහා සම්බන්ධ
වන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. 2014 අවුරුද්ෙද් අෙප්
ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපට විශාල මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ සියලු ෙදනා එක්ක එකතු ෙවලා ඉතා
කඩිනම් සංවර්ධනයක් -ඉතා ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක්- කරමින්
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියන
එක පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
අමාත්යතුමා.
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ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

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

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශෙය් සහ ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ
විවාදයට ගන්නා අද දිනෙය් ඉතාමත්ම හරවත්වූත්, ඒ වාෙග්ම
වැදගත්වූත් අදහස් දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, ඒ
වාෙග්ම විවිධ ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් ෙම් දිහා බලා අදහස්
පකාශ කරපු සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප්
ස්තුතිය පිරිනමනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එතුමාෙග්
ආරම්භක කථාෙව්දී අප ආ ගමන් මඟත්, ඒ වාෙග්ම රජෙය්
පතිපත්තියත්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි වැඩ
පිළිෙවළ සහ ලබා ගත් පතිඵල පිළිබඳවත්, රෙට් ආර්ථිකය
පිළිබඳවත් මනා විගහයක් කළා.
පළමුෙවන්ම ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරු නඟපු පශ්න
කීපයකට උත්තර සපයන්න මා අදහස් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කරපු
කාරණාවක් පිළිබඳව මා ෙම් සභාව දැනුවත් කළ යුතුයි. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙම් රටට ආෙයෝජන පැමිණීම
පිළිබඳව සඳහන් කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉතාමත්ම
පැහැදිලිව ඒ ගැන විස්තර සඳහන් කරන්නම්. 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ
ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ව්යාපෘති 118ක් අනුමත කරලා
තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘති 118න්, 105ක් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමා ඇතුළත සම්පූර්ණ ව්යාපෘති සංඛ්යාව
ෙවනුෙවන් අපට ලැබුණු ආෙයෝජන පමාණය අරෙගන බැලුෙවොත්
ෙම් රජය යටෙත් ආෙයෝජන බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වුණාද, ෙම් රජය
යටෙත් ආෙයෝජන ලැබීමක් සිද්ධ වුණා ද කියලා ඔබතුමාට
ෙහොඳට දකින්නට ලැෙබ්වි. 2011 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2012
වර්ෂෙය් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට 18කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ආර්ථික අවපාතය නිසා ෙලෝකෙය් හැම රටකම වාෙග්
සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජනය සියයට 18කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ අනුව සංවර්ධිත රටවල සියයට 32කිනුත්, සංවර්ධනය ෙවමින්
පවතින රටවල සියයට 4කිනුත්, ආසියාෙව් සියයට 7කිනුත් සෘජු
විෙද්ශ ආෙයෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්ය වශෙයන්
ගත්තාම දකුණු ආසියානු රටවල සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට
23කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් තත්ත්වය උඩ ලංකාෙව්
සෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජනය සියයට 26කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට ආසියාව, දකුණු ආසියාව, සංවර්ධනය වන අෙනක්
රටවල් සමඟ අෙප් රට සන්සන්දනය කර බැලුවාම මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත සෘජු
විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට 26කින් වැඩි කර ගන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදන්නම්,
ආෙයෝජන මණ්ඩලය සහ ෙම් පනත ෙගනාෙව් ෙකොයි කාලෙය් ද
කියලා. 1978 වර්ෂෙය්දීයි. එෙහම නම්, 1978 වර්ෂෙය්දී ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා මහ ෙකොළඹ ආර්ථික ෙකොමිසම යටෙත්
ආෙයෝජන මණ්ඩලය පිහිටුවූවාට පස්ෙසේ 1978 වර්ෂෙය් නිදහස්
ෙවෙළඳ පතිපත්තිය යටෙත් ඉඳලා 2005 වර්ෂය වන ෙතක් පැමිණි
විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
2,778යි. ඒ කියන්ෙන් මුළු පමාණෙයන් සියයට 28යි. ඊළඟට
2006 වර්ෂෙය් ඉඳලා 2009 වර්ෂය වන ෙකොට සම්පූර්ණ විෙද්ශීය
ආෙයෝජනය ආෙව් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,829යි.
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

2010 ඉඳලා 2013 ෙවන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන්ම ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් 4420යි. එතෙකොට 1978 ඉඳලා ලැබුණ සම්පූර්ණ
පමාණය අර ෙගන 1994 ඉඳලා 2005 වන ෙතක් ලැබුණ
පමාණයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජන ලැබීම සියයට
72කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා ෙම් ඔක්ෙකොම තර්ක කෙළේ අපට ආෙයෝජන
ෙගන්වන කමයක් නැහැ, වියදම් කරන කමය විතරයි තිෙබන්ෙන්,
ආෙයෝජකයාට පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා කියන්නයි. ඒ
ඔක්ෙකොම කරනවා. ඒ බාධක ඔක්ෙකොම එක්ක ආෙයෝජකෙයක්
ඇවිල්ලා රටට බහින ෙකොට, ඒ ආෙයෝජකයාට විරුද්ධව කටයුතු
කරන්නය කියලා ෙම් අය ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි දමනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙනොෙයක් විධිෙය් සංවිධාන එක්ක පාරට
බහිනවා. කර්මාන්තශාලාවල අර්බුද ඇති කරනවා. ෙම් සියලු
ෙද්වල් එක්ක තමයි සියයට 26ක වැඩි වීමක් අපට කරන්න
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් අපට කියනවා
ආෙයෝජකෙයෝ ෙග්න්න කියලා. ලංකාවට සංචාරකෙයෝ
ෙගන්වන්න කියනවා. සංචාරකෙයෝ ලංකාවට ෙගන්වන්න කියන
ගමන් සිංගප්පූරුෙව් දියුණුව ගැන ඔය ෙගොල්ෙලෝ කථා කරනවා.
සිංගප්පූරුවට සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම ගැන කථා කරනවා.
හැබැයි, සිංගප්පූරුෙව් සංස්කෘතිය විනාශ වුණාය කියලා කිසිම
ෙවලාවක ෙම් ගරු සභාෙව් දී කිව්ෙව් නැහැ. සිංගප්පූරුෙව්
සංස්කෘතිය විනාශ වුෙණ් නැහැ. නමුත් සිංගප්පූරුෙව් ආෙයෝජනය
කරන ආෙයෝජකෙයක් ඒ ආෙයෝජනය ලංකාවට ෙග්න ෙකොට ඒ
ආෙයෝජනෙයන් ලංකාෙව් සංස්කෘතිය විනාශ වන එක ගැනයි,
අෙනක් වන සියලු හානි ගැනයි කථා කරනවා. සිංගප්පූරුවට
ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපට කියනවා, අෙප් රට සිංගප්පූරුව වාෙග් හදා
ගන්න බැරිද කියලා. නමුත් ආෙයෝජකයා බිය කරන එක පසු ගිය
වකවානුවල සිද්ධ වුණා. ෙම්ක හිතා මතා කරන එකක්. ෙම්ක
අමුතුෙවන් කරන එකක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව කඩන්න නම්
ආර්ථිකය වට්ටන්න ඕනෑ කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා.
හැබැයි මතක තියා ගන්න, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ආර්ථිකෙය්
අඩු වීමක් වුණත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා ෙද්ශීය ආර්ථිකයත්
එක්ක -අර බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා උෙද් සඳහන් කළ
කාරණාත් එක්ක- සාමාන්ය මහජනතාව අතරට ෙම්ක ෙගන
යන්න.
ඔබතුමන්ලා ෙකොච්චර කථා කළත්, ෙමතැන දී ෙමොනවා
කිව්වත් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
මිනිස්සුන්ෙග් ඇඟට වැදිලා තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුව යන
සංවර්ධන ගමන. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළඹ ඉඳලා කථා කළත්,
ෙවනත් තැනකට ගිහිල්ලා කථා කළත් මිනිස්සු පිළිගන්ෙන්
නැත්ෙත් ඒකයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සංඛ්යාෙල්ඛන කියවලා
මිනිස්සුන්ෙග් අමාරුකම ගැන සඳහන් කරන එක ෙනොෙවයි
කරන්න තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත ෙම්වා
මිනිස්සුන්ෙග් ඇඟට වැදුණා.
ගරු සභාපතිතුමනි, හරියටම අපි 2013 ජනවාරි ඉඳලා
සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 870ක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය් ෙම් කාර්තුවත් 2013 වර්ෂෙය්
ෙම් කාර්තුවත් සන්සන්දනය කළාම ෙම් කාර්තු ෙදෙක් FDI එක
සියයට 41කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2013
වර්ෂෙය්දී අපි ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1500ක් අෙප්ක්ෂා
කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා, ෙදසැම්බර් මාසෙය් අන්තිම ෙවන
ෙකොට අපට ඒ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ෙම් කාර්තු
ෙදක සන්සන්දනය කළාම සියයට 41ක වැඩිවීමක් තිෙබනවා.
ඊළඟට, ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන කිව්වා. අකිල මන්තීතුමාත්
ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන කිව්වා ෙන්. ඇඟලුම් කර්මාන්තය කඩා
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වැටිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? මට කියන්න. ආෙයෝජන
කලාපවල විතරක් පුරප්පාඩු 7500ක් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන්
ෙපොඩි
ඇඟලුම්
කර්මාන්ත
වැහුණාම
ඒක
ෙලොකු
කර්මාන්තශාලාවකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා
බංග්ලා ෙද්ශය ගැන කථා කරනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙය් ආරක්ෂාවක්
තිෙබනවා ද? බංග්ලා ෙද්ශෙය් වැටුප් ෙගවනවා ද? බංග්ලා
ෙද්ශෙය් කම්කරු නීති-රීති කියාත්මක ෙවනවාද? අද ෙමෙහන්
බංග්ලා ෙද්ශයට ගිය ආෙයෝජකෙයෝ පශ්න රාශියකට මුහුණපාලා
සිටිනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙය් ඒ සියලුම පහසුකම් අඩුවට දීලා, අඩු
මුදලට රැකියා ලබා දීලා ඒ තිෙබන පශ්න ඔක්ෙකොමත් එක්ක අද
එෙහේ ඉන්න ආෙයෝජකෙයෝ දැඩි පශ්නවලට මුහුණපාලා සිටිනවා.
අෙප් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් වැඩි වීමක් නැහැ. අපනයනය
ක්ෙෂේතෙය් කඩා වැටීමක් නැහැ. අපට පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා, ෙම් තත්ත්වය රඳවා ෙගන යන්න. අපට quota නැහැ
කිව්වා; අපට GSP නැහැ කිව්වා.
Quota එක නැති ෙවන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා,
ෙම් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටයි කියලා. GSP නැති ෙවන ෙකොට
කිව්වා, ඉවරයි කියලා. නමුත් අද අපිට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා,
ඒවා ඕනෑ ෙව්ලාවක නැති වුණත් තරගකාරීව ඒ තත්ත්වයන්ට
මුහුණ ෙදන තත්ත්වයකට අෙප් ආෙයෝජන අපට හදා ගන්න.
ඒ වාෙග්ම අෙප් කලාප තුළත් දැන් ෙකොග්ගල හැර ෙවන
එකම කලාපයකවත් ඉඩමක් නැහැ. අපි ඉඩම් දීලා.
බලන්න, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු වුණත් ඔබ සියලු ෙදනාම
කල්පනා කළ යුතු එක කරුණක් තිෙබනවා. රතුපස්වල පශ්නයක්
තිබුණා. රතුපස්වල පශ්නෙය්දී ඇතුළු පැත්තට ගිහින් සාධාරණ
විධියට බැලුෙව් නැහැ. ඒ වාෙග් කර්මාන්තශාලා ෙගෙනන්න
කියලා අද මැෙල්සියාව ආරාධනා කරනවා. ෙමොකද, ෙම් බිය
ගැන්වීම තුළින්, ෙම් වාෙග් පශ්න තුළින් ආෙයෝජකෙයෝ
සම්පූර්ණෙයන්ම අෛධර්යවත් ෙවනවා. අපි ඒ ආෙයෝජනයන්
ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරනවා. නමුත්, කණ්ඩායම එක්ක අෙපන්
අහනවා, "ෙකෝ ආෙයෝජන?" කියලා. යටිතල පහසුකම් හැදුවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා,
අවසන් කරන්න.

සංෙශෝධන කීපයකුත් තිෙබනවා. කථාව

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු සභාපතිතුමනි, තව කාරණා කීපයක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙද්ශීය ආෙයෝජන ගැන කියන්න ඕනෑ.
අෙප් බැසිල් අමාත්යතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා: ෙද්ශීය
ආෙයෝජකයන්ට ආරාධනා කළා. අපි සතුටු ෙවනවා, පසු ගිය
අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 20ක් ෙද්ශීය ආෙයෝජන
වැඩි ෙවලා තිබීම ගැන. ඒ, අපි දීපු පහසුකම් නිසා; අපි දීපු බදු
සහන නිසා; අෙප් ඇරයුම් නිසා; අපි දීපු සහන නිසා. ෙම් සියලු
සහන ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාසල් ෙපොත් ටික ෙදන ගමන්,
පාසල් නිල ඇඳුම ෙදන ගමන්, සමෘද්ධියට උදවු කරන ගමන්,
ෙපොෙහොර ෙදන ගමන්, ෙම් සියලුම ෙද්වල් ෙදන ගමන් තමයි අපි
හැම අය වැයකින්ම පුළුවන් තරම් සහන සුළු පරිමාණෙය්ත්, මහා
පාරිමාණෙය්ත් කර්මාන්තකරුවන්ට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
තමයි ඒ ෙද්ශීය ආෙයෝජන සියයට 20කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. 2013 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 403ක
ආෙයෝජනයක් ෙද්ශීය ආෙයෝජකයා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒ ආෙයෝජනය 2012 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 314යි. එහි
සියයට 28ක වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි
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සතුටු ෙවනවා. නිෂ්පාදන අංශයට සියයට 20කින් දායක ෙවලා
තිෙබනවා. ෙකොටස් ක්ෙෂේතයට සියයට 17කින් දායක ෙවලා
තිෙබනවා. විදුලි සංෙද්ශ අංශයට සියයට 14කින් දායක ෙවලා
තිෙබනවා. නිවාස, සාප්පු සංකීර්ණ ඇතුළු ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට
සියයට 14කින් දායක ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්මයි රැකියා උත්පාදනත්. අෙප්
ආෙයෝජන මණ්ඩලයට සම්බන්ධ කර්මාන්තශාලාවල පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් 4,76,750ක් ෙදනා රැකියා කළා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ
සංඛ්යාව 4,90,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම කිව්වා ෙන්, රැකියා නැති ෙවලායි කියලා. එදා
රජෙය් ෙසේවකයාට චකෙල්ඛනයක් ෙගනැල්ලා - 38 චකෙල්ඛනය
නිකුත් කරලා- තිෙබන රැකියා පමාණය 4,00,000කින් අඩු
කරන්න සැලසුම් හැදුව බව. එතෙකොට ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා
මම අකිල මන්තීතුමාෙගන් අහනවා. එක උපාධිධාරියකුට රැකියා
දුන්නා ද? මට කියන්න, එක උපාධිධාරිෙයකුට රැකියා දුන්නාද
කියලා? එක්ෙකෙනකුට දුන්නා ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා එතෙකොට ෙකොෙහද සිටිෙය් කියන්න.
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ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී [නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered further in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ශීර්ෂ 105.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 කාරක
සභා අවස්ථාෙව්දී 105වන වැය ශීර්ෂෙය් 1වන වැඩසටහන සඳහා
පහත සඳහන් සංෙශෝධන මා ඉදිරිපත් කරනවා.

සභාපතිතුමා

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙවලාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා. සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙබොෙහොම ස්තූතියි. ඒ සඳහා සභාෙව් එකඟත්වය?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

එක් ෙකනකුට දුන්නා ද? එක උපාධිධාරියකුට දුන්ෙනත්
නැතුව, එක කම්කරුෙවකුට දුන්ෙනත් නැතුව, -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා 2001 ෙකොෙහද සිටිෙය්?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:

தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

"වැඩ සටහන 01ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රුපියල්
5,685,410,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතුය. [ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙව්
ෙමම වැඩසටහෙන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා පතිපාදනය රු.200,000,000
කින් වැඩි කිරීමයි.)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඒක ෙන් ආෙව්. ඒකයි ආෙව්. [බාධා කිරීමක්]

ව්යාපෘතිය 03 - ගාමීය
හා පාෙද්ශීය පරිපාලනය ව්යාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.

සභාපතිතුමා

උප ව්යාපෘතිය 03- උසස් මට්ටෙම් බීජ හා පැලෑටි නිෂ්පාදනය

(The Chairman)

වැය විෂයය 1504

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ප.ව. 6.30න් පසුව සභාෙව් කටයුතු
පවත්වා ෙගන යාම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සභාව නැවතත්
රැස් ෙවනවා.

-

සංවර්ධන සහනාධාර - රු. 200,000,000කින්

වැඩ සටහන 02 -සංවර්ධන වැඩසටහන පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රුපියල් 82,490,875,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතුය.

ඊට අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස් විය.

(ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය
වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙන් පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රු. 11,850,000,000කින් වැඩි කිරීමයි.)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ව්යාපෘතිය 01- ඒකාබද්ධ ගාමීය සංවර්ධනය- ගෘහස්ත ආර්ථිකය
කියාත්මක කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන
වියදම් වැඩි කළ යුතුය.

அதன்ப பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய .
Thereupon the Parliament resumed.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාෙව් කටයුතු අවසන් වන ෙතක් කාලය ලබා ගැනීමට
සභාව එකඟද?

උප ව්යාපෘතිය 01 - දිවිනැගුම වැඩසටහන
වැය විෂයය 2502 - ආෙයෝජන - රු. 700,000,000කින්
උප ව්යාපෘතිය 06 - කිරි ගවයන් 20,000ක් ආනයනය කිරීම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
වැය විෂයය 2502 - ආෙයෝජන - රු. 500,000,000 කින්

ව්යාපෘතිය 02 - එකාබද්ධ ගාමීය සංවර්ධනය - ගම් සවිබල ගැන්වීෙම්
ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.
උප ව්යාපෘතිය 01 - ගම නැගුම වැඩසටහන
වැය විෂයය 2104 - ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉදිකිරීම් - රු. 4,500,000.000 කින්
උප ව්යාපෘතිය 36 - ෙතෝරාගත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල වනජීවී
සංරක්ෂණය
වැය විෂයය 2502

-

ආෙයෝජන -රු. 1,000,000,000කින්

උප ව්යාපෘතිය 37

- ගාමීය පාසල්වල සනීපාරක්ෂක හා අෙනකුත්
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.

වැය විෂයය 2502

- ආෙයෝජන - රු. 1,000,000,000කින්

උප ව්යාපෘතිය 38

- මහජන නිෙයෝජිතයින්ෙග් ව්යාපෘති ෙයෝජනා
කියාත්මක කිරීම.

වැය විෂයය 2502

- ආෙයෝජන - රු. 4,000,000,000 කින්

ව්යාපෘතිය 05-ආෙයෝජන පවර්ධන ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත
සඳහන් පරිදි පාග්ධන වියදම් වැඩි කළ යුතු ය.
උප ව්යාපෘතිය 04

- කලාකරුවන් සඳහා නිවාඩු නිෙක්තන 05ක් ඉදි
කිරීම.

වැය විෂයය 2502

- ආෙයෝජන රු. 150,000,000කින්
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105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 70,640,875,000
"105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 70,640,875,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 220,975,000

லதனச்

“தைலப் 105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 220,975,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

"105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 5,685,410,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 9,398,500,000

105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
9,398,500,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .

“தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
5,685,410,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப் 105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப் 105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the increased sum of Rs. 5,685,410,000 for Head
105, Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 105, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended to
stand part of the Schedule.

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 70,640,875,000

லதனச்

“தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02,
லதனச்
ெசல க்கான
பா
70,640,875,000 அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
105, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 220,975, 000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 220,975,000

"105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 220,975, 000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 220,975,000 for Head 105,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

105 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

Head 105, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන
වියදම, රු.9,398,500,000

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure
Rs. 9,398,500,000

"105 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 9,398,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 9,398,500,000 for Head 105,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 105, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 70,640,875,000
Question, "That the sum of Rs. 70,640,875,000 for Head 105,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 105, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 218. - DEPARTMENT OF COMMISSIONER GENERAL OF
SAMURDHI
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 15,500,125,000
Question, "That the sum of Rs. 15,500,125,000 for Head 218,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 218, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 5,800,000

218 වන ශීර්ෂය.- සමෘද්ධි ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

Question, "That the sum of Rs. 5,800,000 for Head 218,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.15,500,125,000

Head 218, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.15,500,125,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

281 වන ශීර්ෂය.- ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 5,800,000
"218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 5,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
218 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 247,190,000
"281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 247,190,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.55,000,000
"281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 55,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

தைலப் 218.- ச ர்த்தி ஆைணயாளர் அதிபதி திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 15,500,125,000
“தைலப்
218, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
15,500,125,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப் 218, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 5,800,000

லதனச்

“தைலப்
218, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01,
லதனச்
ெசல க்கான
பா
5,800,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
218, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

281 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
தைலப் 281.- கமநல அபிவி த்தித் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 247,190,000
“தைலப்
281,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
247,190,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 55,000,000

லதனச்

“தைலப் 281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 55,000,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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தைலப்
281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
HEAD 281. - DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 247,190,000
Question, "That the sum of Rs. 247,190,000 for Head 281,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 55,000,000
Question, "That the sum of Rs. 55,000,000 for Head 281,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 3,658,750,000
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 3,658,750,000
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 3,658,750,000
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විය විෂයය 1003 - ෙවනත් දීමනා රු. 165,000,000
වැය විෂයය 2001 - ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉදිකිරීම් රු. 300,000,000 කින්
උප ව්යාපෘතිය 12 - සුළු වාරිමාර්ග හා පුරන් කුඹුරු සංවර්ධනය
වැය විෂයය 2502 - ආෙයෝජන - රු. 2,300,000,000

"281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.3,823,750,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු
යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 776,000,000
"281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 3,376,000,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
281 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“தைலப்
281,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
3,823,750,000
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப் 281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්
මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2014 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 281
වන ශීර්ෂෙය් 02 වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

කාරක සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 776,000,000

லதனச்

“தைலப் 281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
அதிகாிக்கப்பட்ட
பா
3,376,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
281, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
தி த்தப்பட்டவா
அட்டவைணயின்
பகுதியாக
இ க்கக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:

தீர்மானிக்கப்பட்ட :
Resolved:

වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන - පාග්ධන වියදම් සඳහා පතිපාදනය
රු.3,376,000,000කින් සහ පුනරාවර්තන වියදම් රු.3,823,750,000 දක්වා
වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ යුතු ය. [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
(ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය්
ෙමම
වැඩසටහෙන්
පාග්ධන
වියදම්
සඳහා
පතිපාදනය
රුපියල් 2,600,000,000 කින් සහ පුනරාවර්තන වියදම් රු. 165,000,000
කින් වැඩි කිරීමය.)
ව්යාපාතිය 02 - ෙගොවිජන ෙසේවා පනත කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩසටහන්
ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි පාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම්
වැඩි කළ යුතු ය.

Question, "That the increased sum of Rs. 3,823,750,000 for Head
281, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the
Schedule" put and agreed to.
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended to
stand part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 776,000,000
Question, "That the increased sum of Rs. 3,376,000,000 for Head
281, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, as amended to
stand part of the Schedule.
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305 වන ශීර්ෂය.- උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,350,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.20,275,000

Question, "That the sum of Rs. 1,350,000 for Head 305,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

"305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.20,275,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Head 305, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

"187 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 101,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය"යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,350,000

187 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

"305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 1,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
305 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
தைலப் 305.- மைலயக சி பயிர்ச்ெசய்ைக னரைமப் த்
திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 20,275,000
“தைலப்
305, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
20,275,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப் 305, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,350,000

லதனச்

“தைலப் 305, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா
பா 1,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
305, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

HEAD 305. - DEPARTMENT OF UP-COUNTRY PEASANTRY
REHABILITATION

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 20,275,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 9,270,000
"187 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 9,270,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
187 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
187,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
101,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட .
தைலப்
187, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 9,270,000

லதனச்

“தைலப் 187, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 9,270,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
187, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 101,000,000, for Head 187,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 187, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,270,000

Question, "That the sum of Rs. 20,275,000 for Head 305,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 9,270,000, for Head 187,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 305, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 187, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

625

පාර්ලිෙම්න්තුව

626

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.33 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2013 ෙදසැම්බර් 05 වන බහස්පතින්දා.
பி. ப. 6.33 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
கு வின பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ 2013 சம்பர் 05, வியாழக்கிழைம.

அகன்றார்கள்.

It being 6.33 p.m., the Chairman left the Chair to report the Progress.
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 05th December, 2013.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය 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. 6.33ට, 2013 ෙනොවැම්බර් 26 දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙදසැම්බර් 05 වන බහස්පතින්දා
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.33 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன 2013 நவம்பர் 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 சம்பர் 05, வியாழக்கிழைம
.ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 6.33 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 05th December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th
November, 2013.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.

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

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of Hansard is available for
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .
Late applications for subscriptions will not be accepted.
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