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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2014 ඔක්ෙතෝබර් 25වන ෙසනසුරාදා
2014 ஒக்ேராபர் 25, சனிக்கிழைம

Saturday, 25th October, 2014
————————————–—

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.
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වශෙයන් නිෙයෝජ කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු චන්දිම
වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ගරු
කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
තව ද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “බී”
ස්ථාවර කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක
සාමාජිකයන් වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා විසින් නම් කරන ලද
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි :ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු එම්. එස්. තව්ෆීක් මහතා

නිෙව්දන

அறிவிப் கள்
ANNOUNCEMENTS
I

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

II

SPEAKER'S CERTIFICATE

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස
23වන දින ගරු කථානායකතුමා විසින් පහත සඳහන් පනත්
ෙකටුම්පත්හි සහතිකය සටහන් කළ බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
*

මහා නගර සභා (සංෙශෝධන)

*

නගර සභා (සංෙශෝධන)

*

පාෙද්ශීය සභා (සංෙශෝධන)

*

පළාත් පාලන ආයතනවල පුරප්පාඩු පිරවීෙම් (විෙශේෂ
විධිවිධාන)(සංෙශෝධන)

(The Deputy Speaker)

“එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)”
පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “බී” ස්ථාවර කාරක
සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ කථානායක සහ කාරක
සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් මවිසින් පත් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
තව ද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස “බී”
ස්ථාවර කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක
සාමාජිකයන් වශෙයන් මවිසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි:ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා

II

"බී ස්ථාවර කාරක සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
நிைலக்கு

'பி' : ேமலதிக உ ப்பினர்கள்

STANDING COMMITTEE “B” : ADDITIONAL MEMBERS

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

I
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

“අල්හසන් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)” පනත් ෙකටුම්පත
සලකා බැලීම පිණිස “බී” ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සභාපති

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා]

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

வினாக்க

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

ல விைடகள்

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ෙපත්සම්

ம

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

க்கள்

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 1-2695/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

PETITIONS
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

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

(The Hon. Sajith Premadasa)

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1)

පයාගල, මෙල්ෙගොඩ, මදුරුදූවවත්ත පාර, "කටුකුරුන්ද
ගාඩ්න්, ෙනො.64 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඩබ්ලිව්.
කළුආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

දර්ගා නගරය, මාෙල්වන්ෙගොඩ, අංක 153/බී දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ඩී. දයානාත් රම කුමාර
ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 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.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 2-3310/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම තිකුණාමලය, චීන
වරාය, ෙසේවාස්ථ පුහුණු ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ආර්. වසන්ත
කුමාරෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1)

මාෙගදර, කළුපහන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. සුනිල්
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

ගාල්ල, ආනන්ෙගොඩ, සුමංගල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එන්.ෙක්. කමලාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබසාධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

උප තැපැල් කාර්යාල : ෙගොඩනැඟිලි කුලිය

உப தபால் அ

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

வலகங்கள் : கட் ட வாடைக

SUB-POST OFFICES : BUILDING RENTAL

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මහනුවර, ඒ බී දමුණුෙපොළ
මාවත, අංක 23 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. චන්දසූරිය
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

4768/’14

7. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

(The Deputy Speaker)

(අ)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා - පැමිණ නැත.

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(i)

ලංකාෙව් ඇති උප තැපැල් කාර්යාල සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
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(ii)

රජය මඟින් කුලී ෙගවමින් පවත්වා ෙගන යනු
ලබන උප තැපැල් කාර්යාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
මුදලින් කාර්යාල ෙගොඩනැඟිලි සඳහා වන කුලිය
ෙගවීම නවතාලීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

(iv)

රු. 250/-ක් වන ෙගොඩනැගිලි කුලී දීමනාව වැඩි
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(අ)
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(i)

3411කි.

(ii)

නැත.

(iii)

ශී ලංකා උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් සම්බන්ධ
ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව හා 2011.11.28 දින
අනුමත උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් බඳවා
ගැනීෙම් පරිපාටිය අනුව උප තැපැල් කාර්යාලය
පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු යැයි නියම කරන ස්ථානයක
පමාණවත් ඉඩ කඩ සපයා ගත යුතුය. උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින්
කාර්යාල ෙගොඩනැගිලි සඳහා වන කුලිය ෙගවීම
නවතාලීමට කටයුතු කර නැත.

(iv)

ඒ සඳහා වෘත්තීය සමිති හා අදාළ නිෙයෝජිතයන්
සමඟ සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර, දීමනා වැඩි
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් තීරණයක් ෙගන
ෙනොමැත.

(v)

ෙමෙතක් තීරණයක් ෙගන ෙනොමැති ෙහයින්
දිනයක් නිශ්චිතව පැවසිය ෙනොහැක.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயி ள்ள உப தபால் அ வலகங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அரசாங்கத்தினால் வாடைக ெச த்தப்பட்
ேபணிவரப்ப கின்ற
உப
தபால்
அ வலகங்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

உப தபால் அதிபர்கள
ெசாந்தப் பணத்தில்
தபால் அ வலகக் கட் டங்க க்கு வாடைக
ெச த்த
ேவண்
ள்ளைத
இல்லாெதாழிப்பதற்கு
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(iv)

பா 250/= கட் ட வாடைகக் ெகா ப்பனைவ
அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(v)

ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය.

කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා, උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින් කාර්යාල ෙගොඩනැඟිලි
සඳහා වන කුලිය ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. දැනට ෙගොඩනැඟිලි කුලී
දීමනාව විධියට රුපියල් 250ක් ෙගවනවා. වර්තමාන තත්ත්වය
අනුව සාමාන ෙයන් රුපියල් 250ක කුලියකට කඩ කාමරයක්වත්
ගන්න බැරි බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ෙම් තරම් ඉතා අපහසුෙවන්
ජීවත්ෙවන රජෙය් ෙසේවකයන්ට අතින් ඒ කුලිය ෙගවීමට සිදුවීම
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ඉක්මන් තීරණයක් ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

the number of sub-post offices available in
Sri Lanka;

(ii)

the number of sub-post offices which are
operated by the Government incurring
expenses for rent;

(iii)

whether action will be taken to prevent the
sub-postmasters from paying the rents for
office buildings from their personal money;

(iv)

whether action will be taken to increase the
building rental allowance of Rs. 250; and

(v)

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

if so, what that date is?

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

එදා ඉඳන්ම තිබුණු අනුමත ගණන තමයි ඔය කියන්ෙන්.
නමුත්, මමත් පිළිගන්නවා එම දීමනාෙව් යම් පමාණයක වැඩි
වීමක් විය යුතුයි කියලා. ඒ සම්බන්ධව වෘත්තිය සමිති සමඟත්
සාකච්ඡා කරලා, භාණ්ඩාගාරය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා යම් වැඩි
වීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය.

කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු

If not, why?

ගරු ජීවන්
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

කුමාරණතුංග
ஜீவன்

මහතා

குமாரண ங்க

-

(තැපැල්
தபால்

ෙසේවා

ேசைவகள்

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

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.

කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙසනසුරාදා දිනවල තැපැල් ෙබදන
තැපැල්කරුවන්ට අතිකාල දීමනා ෙගවනවා. නමුත් ෙසනසුරාදා
වැඩ
කරන
උපතැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ට,
තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අතිකාල දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පිළිබඳව එතුමන්ලා දීර්ඝ කාලයක සිට ඉල්ලීම් කරනවා.
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවන් යම් කියාමාර්ගයක්
ගන්නවාද? ෙසනසුරාදා සහ රජෙය් නිවාඩු දිනවල වැඩ කිරීම
ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට අතිකාල දීමනාවක් ෙගවන්න පියවර
ගන්නවාද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

225
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

මා දන්නා තරමින් අතිකාල දීමනා ෙගවනවා, ගරු
මන්තීතුමනි. එෙහම ෙනොෙගවා ඔවුන් වැඩ කරයි කියලා මා
හිතන්ෙන් නැහැ.

226

වැලිපැන්නගහමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය ඉදිකිරීම:
විස්තර
ெவ ெபன்னகஹ ல்ல தபால் அ
நிர்மாணம் : விபரம்

வலக

CONSTRUCTION OF WELIPENNAGAHAMULLA POST OFFICE :
DETAILS

5180/’14

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට.

12. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(අ)

(i)

බිංගිරිය
මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය්,
වැලිපැන්නගහමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය ඉදිකිරීම
සඳහා අවසන් වරට මුල්ගල තබන ලද දිනය
කවෙර්ද;

(ii)

එකී තැපැල් කාර්යාලය ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන්
මුල්ගල් තබන ලද වාර ගණන ෙකොපමණද;

(iii)

එම එක් එක් අවස්ථාෙව්දී පවත්වනු ලැබූ උත්සව
සඳහා සිදුකළ වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අතිකාල දීමනා හිමි වන්ෙන්
නැහැ. ඔවුන් ස්ථිර ෙසේවයට බඳවා ගත්තාට පසුව තමයි ඔවුන්ට ඒ
අතිකාල දීමනා හිමි වන්ෙන්. ඉදිරි කාලෙය්දී එවැනි ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් වුෙණොත් අපට ඒ ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

එෙහම ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ අය අතිකාල දීමනා ඉල්ලා
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒකට තවම වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද?

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(ආ)

(i)

දැනට අපහසුතා මධ ෙය් පවත්වාෙගන යන ඉහත
තැපැල් කාර්යාලය සඳහා ස්ථිර ෙගොඩනැගිල්ලක්
ඉදිකිරීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද;

(ii)

එම ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ඇස්තෙම්න්තුගත
වියදම ෙකොපමණද;

(iii)

ඒ අනුව එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඉදිකිරීම් කටයුතු
ආරම්භ කිරීම, වැඩ අවසන් කිරීම සහ ජනතා
අයිතියට පැවරීම සඳහා නියමිත දින වකවානු
කවෙර්ද;

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ඒ පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් මට පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙදන්න
අපහසුයි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු

තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් වැටුප් වර්ධක ලබා දීම සඳහා
දැනට වසරකට ෙපර කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයක්
පැවැත්වූවා. දැන් එම විභාගෙය් පතිඵලත් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත්, ඒ පතිඵල තවම ඒ තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට
දන්වලාවත් නැහැ. ඔවුන්ට වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීලාත් නැහැ.
එම කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගෙය් පතිඵල දැනුම් දීලා, ඒ වැටුප්
වර්ධක ඔවුන්ට තවම ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලා මම
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව ෙම් වන විට අපි අදාළ වගකිව
යුතු ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. මා හිතන හැටියට
අපට ෙබොෙහොම ඉක්මනට ෙම් පශ්නය විසඳා ෙදන්න පුළුවන්
ෙවයි. අදාළ වෘත්තිය සමිති හා ඒ සියලු ෙදනා සමඟ අප දින
කීපයට කලින් ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි, පුළුවන් තරම්
ඉක්මනින්, -දින කිහිපයකින්- ෙම් සඳහා විසඳුමක් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරනවා.

தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

பிங்கிாிய
ேதர்தல்
ெதாகுதியில்,
ெவ ெபன்னகஹ ல்ல தபால் அ வலகத்ைத
நிர்மாணிப்பதற்காக
இ தியாக
அ க்கல்
நாட்டப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
தபால்
அ வலகத்ைத
நிர்மாணிப்பதற்காக
எத்தைன
தடைவகள்
அ க்கல் நாட்டப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(iii)

அவ்வாறான
ஒவ்ெவா
தடைவ ம்
நடத்தப்பட்ட
ைவபவங்க க்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல கள் தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

தற்ேபா
சிரமங்க க்கு
மத்தியில்
ேபணிவரப்ப கின்ற
ேமற்ப
தபால்
அ வலகத்திற்காக நிரந்தர கட் டம் ஒன்ைற
நிர்மாணிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
அக்கட் டத்ைத நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பீ
ெசய்யப்பட்ட ெசல யாெதன்பைத ம்;
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(iii)

(இ)

அதன்ப
குறித்த கட் டத்தின் நிர்மாணப்
பணிகைள ஆரம்பித்தல், ேவைலகைளப் ர்த்தி
ெசய்தல்
மற் ம்
மக்கள்
உாிைமக்காக
ைகயளித்தல்
ஆகியவற் க்கான
திகதிகள்
யாைவ என்பைத ம்

(ii)

ෙමෙතක් ඇස්තෙම්න්තුවක් සකස් කර ෙනොමැත.

இன்ேறல், ஏன்?

(iii)

ඉහත සඳහන් ඉඩම විධිමත් පරිදි පවරා ගැනීෙමන්
අනතුරුව තීරණය කළ හැක.

Will he state (i)

(ii)

(iii)

(b)

(c)

the date on which the foundation stone was
laid for the last time for the construction of
Welipennagahamulla Post Office in
Bingiriya Electorate;
the number of occasions on which
foundation stones were laid for the
construction of the aforesaid post office;
and
separately, the amount of money that was
spent on the functions that were held in
each of such occasions?

Will he inform this House (i)

whether arrangements have been made to
construct a permanent building to house the
aforesaid post office which is being run
amidst difficulties;

(ii)

the estimated construction cost of the
aforesaid building; and

(iii)

accordingly, the scheduled dates of
commencement and completion of
construction work and commissioning of
the aforesaid post office?

If not, why?

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

(ආ)

පරිත ාග කිරීමට කාන්තාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබනවා. එතුමියෙග් ඉඩම විධිමත් විධියට පවරා
ගත්තාට පස්ෙසේ එතැන ෙම් කාර්යාල
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

asked the Minister of Postal Services:
(a)
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කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

2009.11.19 දින දීය.

(ii)

ෙදකකි. 2011.01.30 හා 2009.11.19.

(iii)

සමරු ඵලක සෑදීම සඳහා රුපියල් 27,600ක් වැය වී
ඇති අතර, ෙත් පැන් සහ සංගහ කටයුතු කාර්ය
මණ්ඩලය විසින් මුදල් වියදම් කර සිදු කර ඇත.
ෙදපාර්තෙම්න්තු මුදල් ෙම් සඳහා වැය කර
ෙනොමැත.

(i)

ෙමෙතක් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට කටයුතු
කර ෙනොමැත.
ඊට ෙහේතුව, අදාළ පාෙද්ශීය සභාව විසින් අපට ෙම්
ඉඩම ලබා ෙදන්නට එකඟවීම නිසා, මුල් ගල
තැබීෙම් කටයුතු කරලා තිබීමයි. නමුත් පසුව
පාෙද්ශීය සභාව ෙමම ඉඩම පවරා ෙදන්නට
අකමැත්ත පකාශ කළ නිසා තමයි ෙම් කටයුත්ත
නැවතිලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ සඳහා ඉඩමක්

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළමුවන අතුරු පශ්නය.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. 2001 සහ 2009 ෙදවතාවත් මුල් ගල තියලාත්
ෙම් වාෙග් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ෙනොලැබීම ගැන
ඇත්තටම
අපි
ෙබොෙහොම
කනගාටු
ෙවන්න
ඕනෑ.
වැලිපැන්නගහමුල්ල කියන්ෙන් විශාල නගරයක්. බිංගිරිය
ආසනෙය් තිෙබන පධාන නගර අතරට වැෙටන නගරයක්.
එතෙකොට ෙම් වන විට බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු උප
සභාපති ජයසිංහ මහත්මා සහ ඒ ජයසිංහ මහත්මිය ඉඩමක්
පරිත ාග කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එතුමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු උප සභාපතිතුමා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි,
පාෙද්ශීය සභාව ෙබොෙහොම මැළිෙවනවා ෙම් ඉඩම සම්බන්ධෙයන්
අවශ කටයුතු කරලා ෙම්ක ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට බාර
ෙදන්න. ඒ කටයුතු ෙබොෙහොම ඉබිගමනින් තමයි යන්ෙන්.
ඉඩමකුත් තියාෙගන 2001 ඉඳන් අපි ෙබොෙහොම දුෂ්කරතා
මධ ෙය් ෙම් තැපැල් කාර්යාලය කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම් සඳහා
ඔබතුමා මැදිහත් වුෙණොත් ෙහොඳයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් යම්කිසි කටයුත්තක් ෙම් වන විට
කරලා තිෙබනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ෙහේමමාලි ජයසිංහ මැතිනිය තමයි ෙම් ඉඩම පරිත ාග කරන්න
කැමැත්ත පළ කරලා තිෙයන්ෙන්. අපි ඉඩම පවරා ගැනීම කළ
වහාම, -ෙමොකද අපිට ඉඩම පවරා ගැනීම ෙනො කර ෙම් සඳහා
මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ.- ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරනවා.
ඒ වාෙග්ම මම ෙපෞද්ගලිකවම විෂය භාර අමාත වරයා වශෙයන්
මීට මැදිහත්ෙවලා කටයුතු කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කිව්වා හරි, ෙහේමමාලි
ජයසිංහ සහ කීර්ති ජයසිංහ කියන යුවළ තමයි ඒ ඉඩම පරිත ාග
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තැපැල් කාර්යාලය ඉදි කිරීම සඳහා ෙම්
වන විට අවශ මුදල් ෙවන්වීමක් ෙවලා තිෙබනවාද? එය
ෙකොපමණ පමාණයක්ද කියලා ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්න
පුළුවන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

මුදල් තවම ෙවන් ෙවලා නැහැ. නමුත් අපට ෙමවර
අයවැෙය්දීත් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් තැපැල් ෙසේවෙය්
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට සහ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහාත්
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පවරා ගැනීෙම් කටයුත්ත
විධිමත්ව අවසන් වුණු වහාම අපට ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල හැදීෙම්
කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. 2001 සිට අපි හිතනවා, ෙම් තැපැල් කාර්යාලය
ඉක්මනින් හදයි කියලා. එෙහම නැත්නම් ලබන අවුරුද්ෙද් අෙප්
ආණ්ඩුවක් යටෙත්වත් හදන්නම් කියලා මම කියනවා.
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15. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පුනරුත්ථාපන
හා
බන්ධනාගාර
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1)
(අ)

2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා,

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ලබන අවුරුද්ෙද් අමාරු ෙවයි. තව ටිකක් කල් ඉන්න ෙවනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හරි. පශ්න අංක 13 - ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
ඇහුෙව් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නැහැ. නැහැ. අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.

(i)

උතුරු - නැෙගනහිර යුද්ධෙයන් පසුව, පුද්ගලයින්
රඳවා තබන සරණාගත කඳවුරු තිෙබ් නම්, ඒවා
පිහිටි ස්ථාන කවෙර්ද;

(ii)

එෙලස රඳවා තබා ෙගන ඇති පුද්ගලයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා,
(i) එල්.ටී.ටී.ඊ. සැකකරුවන් ෙලස අත් අඩංගුවට
ෙගන ඇති පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් කඳවුර තුළ රඳවා තබා ෙගන ඇති
සැකකරුවන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන්ට ලබාෙදන පුහුණු කවරාකාරද;
(iv) ඔවුන්ෙග් අනාගත සුභසිද්ධිය සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2010 ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி
(i )

පශ්න අංක 14 - 2713/'-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

வட - கிழக்கு த்தத்தின் பின்னர் மக்கள் த த்
ைவக்கப்பட்
க்கும்
அகதி
காம்களின்
அைமவிடங்கைள ம்;

(ஆ) 2010 ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවෙළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම
සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

Question ordered to stand down.

இற்ைறவைர,

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ந்

ம சீரைமப்

( i i ) அவ்வா
த த் ைவக்கப்பட்
க்கும்
ஆட்களின்
எண்ணிக்ைக
ஏ மி ப்பி ம்
அவற்ைற ம்

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

வினாைவ மற்ெறா

පතිසංස්කරණ

இற்ைறவைர,

(i)

எல்.ாீ.ாீ.ஈ.
சந்ேதக
ைக ெசய்யப்பட்ட
எண்ணிக்ைகைய ம்;

(ii)

ஒவ்ெவா
காமி ம் உள்ள சந்ேதக நபர்களின்
எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம்;

(iii)

அவர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட
வைககைள ம்;

(iv)

அவர்களின்
எதிர்கால
நல க்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககைள ம்

அவர் கூ வாரா?
(இ)

ந்

இன்ேறல், ஏன்?

நபர்களாகக்
ஆட்களின்

பயிற்சிகளின்
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asked the Minister of Rehabilitation and Prison
Reforms:
(a)

Will he inform this House since September 2010
to date, if any (i) the locations of refugee camps where
people are detained after the North-East
War; and
(ii) the number of persons so detained?

(b)

Will he state since September 2010 to date (i) the number of persons arrested as LTTE
suspects;
(ii) separately, the number of suspects detained
in each camp;
(iii) the types of trainings given to them; and
(iv) the measures taken for their future wellbeing?

(c)

If not, why?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

විෙශේෂ ණය කමයක් හඳුන්වා දීම;
වෘත්තීය උපෙද්ශකත්ව ලබා දීම;
මාර්ෙගෝපෙද්ශ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම;
අධ ාපනය අතහැර දැමූ පුද්ගලයින් අධ ාපන
කටයුතු සඳහා ෙයොමු කිරීම;
කීඩා කුසලතා ෙගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීම;
රැකියා සඳහා ෙයොමු කිරීම;
පුනරුත්ථාපනලාභීන්ෙග්
පවුල්
සබඳතා
වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා අවශ කටයුතු කිරීම.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සිංහල, ෙදමළ හා
මුස්ලිම් අය අඩු ගණෙන් දහ පහෙළොස් ෙදෙනකු තවම සිටිනවා
සිර භාරෙය්. ඒ අය කරුණාඅම්මාන්ට දුරකථනෙයන් ඇමතුවා
කියනවා. කරුණාඅම්මාන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති.
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. ෙමවැනි අය
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙම් cases ඉවත් කරන්න බැරි ඇයි?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
-

Minister

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) එවැනි කඳවුරු නැත. අප අමාත ාංශය යටෙත්
පවතින්ෙන් පුනරුත්ථාපන මධ ස්ථාන පමණි.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.
(ආ)
(i) ෙනොදනී. එෙහත් අප අමාත ාංශය යටෙත් ඇති
පුනරුත්ථාපන මධ ස්ථාන ෙවත පුනරුත්ථාපනය
සඳහා ෙයොමු කරන ලද සංඛ ාව 12,315කි.
(ii) ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් කඳවුරු පවත්වා ෙගන
යනු ෙනොලබන අතර, පවත්වා ෙගන යනු
ලබන්ෙන් පුනරුත්ථාපන මධ ස්ථාන පමණි.
දැනට
ඇත්ෙත්
එක්
පුනරුත්ථාපන
මධ ස්ථානයක් වන අතර එය වවුනියාව
පුන්ෙතෝට්ටම්හි පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එහි
කාන්තාවන් ෙදෙදෙනක් සහ පිරිමි 77 ෙදෙනක්
වශෙයන් ෙවන් ෙවන්ව පුනරුත්ථාපනය කරනු
ලබයි.
(iii) ඔවුන්ට ලබා ෙදන පුහුණු විවිධාකාරය.
අධ ාපනික, අධ ාත්මික සංවර්ධන, සමාජ හා පජා
පවුල් පුහුණු, වෘත්තීය පුහුණු හා මෙනෝ
නිර්මාණාත්මක පතිකාර යන කරුණු යටෙත්
පුහුණුව ලබා ෙදයි. ෙමම පුහුණු කටයුතු පිළිබඳ
විස්තර සඳහන් ෙල්ඛනය ඇමුණුම වශෙයන්
ඉදිරිපත් කර ඇත.
ගරු මන්තීතුමනි, පුහුණු කිරීම් විශාල සංඛ ාවක්
ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා. ඔබතුමාට අවශ නම්
මම කියවන්නම්.
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
(iv) ජනවාර්ගික ඒකාබද්ධතා ෙගොඩනැඟීම සඳහා
ෛත භාෂා පුහුණුවක් ලබා දීම;

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.
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ගරු මන්තීතුමනි, මූලික පශ්නයට ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය
කිසිෙසේත්ම අදාළ නැහැ. ඔබතුමාෙග් මූලික පශ්නය වන්ෙන්
පුනරුත්ථාපන මධ ස්ථානවල සැකකරුවන් ෙලස රඳවා ෙගන
සිටින පුද්ගලයන් සංඛ ාව සහ ඒ අයෙග් අනාගත සුබසිද්ධිය
සඳහා ගනු ලබන කියා මාර්ග පිළිබඳවයි. බන්ධනාගාර පිළිබඳව
පශ්නයක් ෙම් අහන්ෙන්. ඔබතුමා ඔය අහන පශ්නය ෙවනම
අහන්න. මම එයට උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ජිනීවාවලට වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා ෙම් පිළිතුෙරන් කියනවා,
කවුරුවත් නැහැ කියලා. එෙහම නම් "කවුරුවත් නැහැ" යි කියලා
ජිනීවාවලට වාර්තා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? එතෙකොට පශ්නය
ඉවරයි ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

දැනට ඉන්නවා. මා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, කාන්තාවන්
ෙදෙදෙනක් සහ පිරිමින් 77ක් දැනට අෙප් පුනරුත්ථාපන
මධ ස්ථානවල සිටිනවා කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම නම් ජිනීවාවලට කරුණු වාර්තා කරන්නට බැරි ඇයි,
“ෙමන්න අපි ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව, ෙදෙදනායි ඉන්ෙන්” කියලා?
එතෙකොට දන්නවා, ෙමොකක්ද සැබෑ තත්ත්වය.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ජිනීවාවලට ෙම් ෙතොරතුරු වාර්තා කරන්නට අපට අවශ
නැහැ. අෙපන් ෙතොරතුරක් ඉල්ලුෙවොත් අපි -
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, "අපි
වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා, දැන් ෙමන්න ෙමෙහම කටයුතු කරෙගන
යනවා" කියලා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා රහස ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි. ෙම්
ෙතොරතුරු අෙප් ෙවබ් අෙඩවිවල තිෙබනවා. අෙපන් වාර්තාවක්
ඉල්ලුෙවොත් ෙදනවා මිසක්, ෙම් ෙකොෙහේවත් තිෙබන ඒවාට
උත්තර බඳින්න අපට ඕනෑ නැහැ. ඒ ෙමොකටද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ජී.එල්. පීරිස්,
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා කියන්ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඔය ජිනීවා කථාව ෙම්
පශ්නයට අදාළ නැහැ. ෙම්කට ජිනීවා පටලවා ගන්න එපා. අෙප්
මානව හිමිකම් කටයුතු පිළිබඳව ෙලොකු අගැයීමක් තිෙබනවා.
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු තරුණ පිරිස
13,000කට ආසන්න සංඛ ාවක් පුනරුත්ථාපනය කරලා ෙහොඳින්
සමාජගත කිරීම තුළ ෙලොකු අගැයීමක් කර තිෙබනවා. ඊෙය්
ෙපෙර්දා පැවැති සාකච්ඡාවට අෙප් අතිෙර්ක ෙල්කම්තුෙමක්
සහභාගී වුණා. ඉතා ඉහළ අගැයීමක් ජිනීවාවල තිෙබනවා. ඒක
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. අපි කරන ෙහොඳ වැෙඩ්වත් ෙහොඳයි
කියන්න ෙකෝ.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමන්ලාෙග් කියාදාමය තමයි අපැහැදිලි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

තව විශාල සංඛ ාවක් සරණාගත කඳවුරුවල දමා ෙගන අපි ඒ
අය තියාෙගන ඉන්නවා කියලා ෙපන්වන්න ඔබතුමා ෙම් පශ්නය
ඇසීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 13,000කට ආසන්න
සංඛ ාවක් ෙහොඳින් පුනරුත්ථාපනය කර සමාජගත කර තෙබන
බව ඔබතුමාට දැන් දැන ගන්නට ලැෙබන්න ඇති. මම ඔබතුමාට
කියන්න කැමැතියි, ඒ අය කඳවුරුවලින් පිට ෙවන ෙකොට
ඔවුන්ෙග් සමාජ කියාවලිය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා අවුරුදු
10කින් ආපසු ෙගවන්න සියයට හතෙර් ෙපොලියට ණය මුදලක්
ලබා ෙදන බව. ඒ වාෙග් විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙකෙරනවා. එම
නිසා යළිත් ඒ අය තස්තවාදයට ෙපොළඹවන්න බැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි, එෙහම නම් ෙපෝස්ටර් ගහන්ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 3- 4086/'13 -(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි කියනවා තමයි. ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳක්
කර ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියනවා, දැන් ෙමෙහේ ෙකොෙහේවත්
ෙකොටි නැහැ කියලා ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙකොටි
නැත්නම් ෙමෙහේ ෙපෝස්ටර් ගහන්ෙන් ෙමොකටද ආෙයත් ෙමෙහේ
ෙකොටි ඉන්නවා කියලා?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි, ඔබතුමන්ලා එෙහම කරන්ෙන්? වරාය අධිකාරිය දැන්
චරිත ඝාතනය කිරීමට, ෙබොරු කිරීමට ෙපළඹිලා තිෙබනවා. ඒක
නවත්වන්න. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඔප්පු ෙවන්ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඉතා අපැහැදිලි පකාශයක්. ඔබතුමා කියන එක අපැහැදිලියි.

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

රුධිර ග්ලූෙකෝස් මට්ටම පරීක්ෂා කිරීෙම් පටි මිල දී
ගැනීම : විස්තර
கு திக் கு

க்ேகாஸ் பாிேசாதைனக் கீற் கள்
ெகாள்வன : விபரம்

PURCHASE OF BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS : DETAILS

4281/’13
4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க ேரா
ேசனாநாயக்க சார்பாக)

மாண் மிகு

(தி மதி)

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

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1)
(අ)
(i) 2013 වර්ෂෙය් ජුනි මාසෙය් සිට රජෙය් ෙරෝහල්
සඳහා
දියවැඩියා
ෙරෝගීන්ෙග්
රුධිරෙය්
'ග්ලූෙකෝස්' මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමට ෙයොදා ගන්නා

2014 ඔක්ෙතෝබර් 25

235

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

පටි (Blood Glucose Test Strips) මිලදී ගනු ලැබූ
සමාගම කවෙර්ද;
එම සමාගෙමන් මිලදී ගනු ලැබූ එම උපාංග
පමාණය ෙකොපමණද;
එම "Glucose Test Strip” එකක ගැණුම් මිල
ෙකොපමණද;
රජෙය් ෙරෝහල්වල 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට
ෙමම Glucose Test Stripsවල හිඟයක් ෙහෝ
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙනොමැති බවක් වාර්තා වී
තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
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ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(ii)

குறித்த
கம்பனியி
ந்
ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப
ைணப் பாகங்களின்
அள யாெதன்பைத ம்;

(iii)

குறித்த "Blood Glucose Test Strips” ஒன்றின்
விற்பைன விைல எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

அரசாங்க
ம த் வமைனகளில்
2013ஆம்
ஆண்
ஓகஸ்ட் மாதம் ெதாடக்கம் இந்த
"Glucose Strips” தட் ப்பா அல்ல
ற்றி ம்
இல்லாத
நிைல
அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(v)

அவ்வாெறனின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(i)

ෙමඩිෙකයාර් ෆාර්මා ලංකා (පුද්.) සමාගම, අංක 21/4,
ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ ගාඩ්න්ස්, ෙකොළඹ 05.

(ii)

11,839,750කි.

(iii)

රුපියල් 17.20කි.

(iv)

හිඟයක් ෙහෝ සම්පූර්ණෙයන් ෙනොමැති බවක් වාර්තා වී
ෙනොමැත.

(ආ)

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් වරායන් : ලාභ/
අලාභ

இலங்ைக

4571/’13
5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
திஸாநாயக்க சார்பாக)

(b)

(ii)

the number of test strips purchased from the
aforesaid company;

(iii)

the purchasing price of a Glucose Test Strip
mentioned above;

(iv)

whether it has been reported that there is a
shortage of Glucose Test Strips or they are
completely unavailable in Government
hospitals from August, 2013; and

(v)

if so, the reasons for it?

If not, why?

-

மாண் மிகு

அ ர

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (2)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2011 සිට ෙම් දක්වා කාල සීමාව තුළ ශී
ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් එක් එක් වරාය
ෙවත පැමිණි නැව් සංඛ ාව හා හුවමාරු වූ
බහාළුම් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

එම කාල සීමාව තුළ ඉහත එක් එක් වරාෙය්
ෙමෙහයුම් ලාභය ෙහෝ පාඩුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමස්තයක් වශෙයන්
ඉහත කාල සීමාව තුළ ලැබූ ආදායම හා ලාභය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

Will he inform this House the company from which Blood Glucose
Test Strips, which are used to examine the
glucose level of diabetic patients, were
purchased for Government hospitals from
June, 2013;

அமர ங்க

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

asked the Minister of Health:
(i)

ைற க அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான
ைற கங்கள் : இலாப நட்டம்

HARBOURS UNDER SRI LANKA PORTS AUTHORITY : PROFIT/
LOSS

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(a)

නිෙයෝජ

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

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2013ஆம் ஆண் ன்
ன் மாதம் ெதாடக்கம்
அரசாங்க
ம த் வமைனகளில்
நீாிழி
ேநாயாளர்களின்
"கு க்ேகாசு"
மட்டத்ைத
பாிேசாதிப்பதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் கு திப்
பாிேசாதைனக்காக பயன்ப த்தப்ப ம் கீற்
(Blood Glucose Test Strips) ெகாள்வன
ெசய்யப்பட்ட கம்பனி யாெதன்பைத ம்;

(ෙසෞඛ

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ) (i)

මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பல் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2011ஆம் ஆண்
ந்
இற்ைறவைரயான
காலப்பகுதியி ள்
இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான ஒவ்ெவா
ைற கத் க்கும் வ ைக தந்த கப்பல்களின்
எண்ணிக்ைக ம்
பாிமாற்றப்பட்ட
ெகாள்கலன்களின்
எண்ணிக்ைக ம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව

237

238

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(ii)

ேமற்ப காலப்பகுதியில் ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
ஒவ்ெவா
ைற கத்தின ம் ெதாழிற்பாட்
இலாபம்
அல்ல
நட்டம்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

இலங்ைக
ைற க
அதிகாரசைப
ஒட் ெமாத்தமாக
ேமற்ப
காலப்பகுதியில்
ெபற்ற
வ மானம்
மற் ம்
இலாபம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

(b)

Will he inform this House (i) separately, the number of ships that arrived
at each of the harbours coming under the
Sri Lanka Ports Authority and the number
of containers handled by each of those
harbours during the period from the year
2011 to date;
(ii) separately, the operational profit or loss of
each of those harbours during the same
period; and
(iii) separately, the total income and the profit
earned by the Sri Lanka Ports Authority
during the aforesaid period as a whole?
If not, why?

(ආ)

පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6- 4671/'13 -(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත තුමා ෙ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.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 8- 4856/'14 - (1), ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මන්තීතුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(iii)

அ
ெதாடர்பில் குற்றவாளிகளான நபர்கள்
யாவர் என்பைத ம்;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iv)

இவர்கள் ெதாடர்பில் எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

Question ordered to stand down.

ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම්: අහිමි
වූ විදුලි ධාරිතාව

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will she state the volume of electricity power that
was lost to the national power grid due to
suspension of power generation at the
Norachcholai Thermal Power Station owing to its
breakdowns and maintenance work?

(b)

Will she inform this House -

ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலய ெசய ழப் :
இழக்கப்பட்ட மின் ெகாள்ளள

BREAKDOWNS AT NORACHCHOLAI THERMAL POWER
STATION : VOLUME OF ELECTRICITY POWER LOST

4871/’14
9. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු තිස්ස අත්තනායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அத்தநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

(i)

whether there is any truth in the assertion
that salt or a chemical akin to salt has been
introduced into the condenser system of the
Norachcholai Thermal Power Station on
13th February, 2014;

(ii)

if so, what investigations have been
conducted into it by now;

(iii)

the persons who were found guilty for it;
and

(iv)

what legal action has been taken against
them in this regard?

திஸ்ஸ

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

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසු පශ්නය,- (3)
(අ)

ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම් සහ නඩත්තු
කටයුතු ෙහේතුෙවන් නිෂ්පාදන කටයුතු නවතා දැමීම නිසා
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ෙම් දක්වා අහිමි වූ විදුලි
ධාරිතාවය ෙකොපමණද යන්න එතුමිය සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) 2014 ෙපබරවාරි 13 වැනි දින ෙනොෙරොච්ෙචෝල
තාප බලාගාරෙය් කන්ෙඩන්සර් පද්ධතියට ලුණු
ෙහෝ ඒ හා සමාන කිසියම් රසායනික දව යක්
එකතු කර ඇති බවට ඉදිරිපත් වූ පකාශෙයහි
සත තාවයක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ෙම් වන විට සිදු කර ඇති
පරීක්ෂණ කවෙර්ද;
(iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලෙයෝ
කවුරුන්ද;
(iv) ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ නීතිමය
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வ
(அ)

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
ைரச்ேசாைல அனல்மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின்
ெசய ழப் கள்
மற் ம்
பராமாிப் ப்
பணிகள்
காரணமாக
உற்பத்தி
நடவ க்ைககள்
நி த்தப்பட் ள்ளதால் ேதசிய மின்
ைறைமயில்
இ வைரயில்
இழந் ள்ள
மின்
ெகாள்ளள
யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

(ii)

2014 ெபப்ரவாி 13ஆம் திகதி
ைரச்ேசாைல
அனல்மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் கன்ெடன்சர்
ெதாகுதிக்கு உப்
அல்ல
அைதெயாத்த
ஏேத ம்
இரசாயனப்
ெபா ள்
ேசர்க்கப்பட் ள்ளதாக
ன்ைவக்கப்பட்ட
கூற்றில் உண்ைம உண்டா என்பைத ம்;
ஆெமனில், அ
ெதாடர்பாக இன்றளவில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள விசாரைணகள் யாைவ
என்பைத ம்;

(c) If not, why?
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
சக்தி அைமச்சர்)

,

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

2011-07-01 දින වාණිජ කටයුතු සඳහා 1 වන අදියෙර් ජනක යන්තය
කියාත්මක කරවීමට පටන් ගත් දා සිට 2014 සැප්තැම්බර් මස 30 වන
දින දක්වා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙය් 1 වන අදියෙර්
බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම් සහ නඩත්තු කටයුතු ෙහේතුෙවන් එහි
නිෂ්පාදන කටයුතු නවතා දැමීම නිසා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
ෙමම බලාගාරෙයන් අහිමි වූ විදුලි ධාරිතාව 1936 GWh කි.

(ආ)

(ඇ)

(i)

ෙමෙතක් තහවුරු වී නැත.

(ii)

ෙම් පිළිබඳ කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් සිදු කර ෙගන යනු ලැෙබ්.

(iii)

ෙමෙතක් හඳුනා ෙගන නැත.

(iv)

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කර ෙගන
යනු ලබන පරීක්ෂණෙයන් ෙහළිදරවු වන කරුණු මත
සලකා බලනු ඇත.

පැන ෙනොනඟී.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 10-5035/'14-(1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.
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පශ්නයට පිළිතුරු 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.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
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.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11-5174/'14-(1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

මහතා

Hon. Ranil Wickremasinghe, what is your point of
Order?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 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.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13-5202/'14-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 45 යටෙත්
සඳහන් වී තිෙබනවා, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 78 වන ව වස්ථාව අනුව කියා කළ
යුතුය කියා. එහි කියා තිෙබන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත
කිරීම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට අනුකූලව කියා කළ යුතු බවයි. ඒ අනුව ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 23 වන ව වස්ථාෙව් ෙම් විධියට සඳහන් වී
තිෙබනවා.
"23.

(1) සියලුම නීති සහ අනුනීති පැනවීම නැතෙහොත් සෑදීම ද එකී
සියලුම නීති සහ අනුනීති පළ කිරීම ද, ඉංගීසි භාෂාෙවන් වූ
පරිවර්තනයක් ද ඇතිව ජාතික භාෂා ෙදෙකන්ම විය යුත්ෙත් ය.
..........."

ඒ කියන්ෙන් සිංහල, ෙදමළ යන භාෂා ෙදෙකන් ඉදිරිපත් කළ
යුතුයි. එහි ඉංගීසි පරිවර්තනයකුත් වුවමනායි. සෑදීම පටන්
ගන්ෙන් එතැන සිටයි. අද අපට දීලා තිෙබන්ෙන් සිංහල පිටපතයි.
මා ඉල්ලූ නිසා ඉංගීසි පරිවර්තනය ලැබුණා. ෙදමළ පිටපත
ලැබුෙණ් නැහැ. අපි බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. නියම වශෙයන්
කරනවා නම් සඳුදා උෙද්ට ෙදමළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න. The
Table Office has not given us the Tamil copy. We have to
have both the Sinhala and the Tamil copies on our Tables [Interruption.]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් සඳුදා
උදෑසන වන විට එය සම්පූර්ණ කරන්නම්. Those would be
submitted.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒ වාෙග්ම තව එක කාරණයක් ආණ්ඩුෙවන් දැන ගන්න මා
කැමැතියි.

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
த்
பிரதி அைமசர்)

சிவ ங்கம் - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)

We have got the Tamil copy here.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් දහනවවන සංෙශෝධනයට
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් සහෙයෝගය ෙදන නිසා
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. අෙනක් අයත් එකඟ ෙවනවා නම් එය
විවාදයක් නැතිව සම්මත කර ගනිමු. [බාධා කිරීම්] අෙනක්
අයෙගනුත් පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එවැනි පනතක් නැහැ.
ෙමතුමා රැස්වීම ආරම්භෙය්දීම අසත පකාශයක් කරනවා. [බාධා
කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

We have not got it here; there is nothing here.

මා එය ආණ්ඩුෙවන් අහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Muthu Sivalingam)

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

We have got it.

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

But, I have not got it. It should be on our tables. All
of us must have it in all three languages. Why take a risk?
You have to raise money. We are not objecting to it.
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සමහර මන්තීවරුන්ට ෙදමළ පිටපත් ලැබී නැත්නම් ඒ
මන්තීවරුන්ට සඳුදා උදෑසන වන විට එම පිටපත් ලබා දීමට
කටයුතු කරනවා.

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

Sir, I do not know whether after the visit to the
European Union and Singapore, his thinking has got
muddled.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒ එක්කම තව එක කාරණයක් ආණ්ඩුෙවන් දැන ගන්න
කැමැතියි. අද සමහර ෙවබ් අඩවිවල තිබුණා, පූජ අතුරලිෙය්
රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන දහනවවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක්
හැටියට ෙනොවැම්බර් මාසෙය්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලා. පූජ අතුරලිෙය් රතන
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන දහනවවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සහෙයෝගයත් තිෙබනවා. එම නිසා හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක්
හැටියට ෙගෙනනවා නම් ඊට ෙපර අපත් සමඟ ඒ සම්බන්ධෙයන්
සාකච්ඡා කරන්න. එතෙකොට පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. අෙප්
සහෙයෝගය තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට අනික් පක්ෂත් ලෑස්ති
ෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න. ෙමොකද, අෙප්
ස්ථාවරය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපිත්
එයට එකඟ වීමයි. එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාය කියා
ෙවබ් අඩවිවල සඳහන් ෙවලා තිබුණා.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

රතන හිමිෙග් පනත යන නමින් පනත් ෙගන එනවාද? රතන
හිමිෙග් පනත කියලා පනතක් ෙකොෙහේද ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි පනත් ෙගනැල්ලා
තිෙබනවාද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

රතන හිමි කියලා පනතක් නැහැ. නැති පනතක් ගැන විපක්ෂ
නායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? විපක්ෂ
නායකතුමනි, ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුව තමුන්නාන්ෙසේව
විශ්වාස කරන්ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ආණ්ඩුවට කිව්ෙව්,
එෙහම ෙගෙනනවා කියලා ඒ ෙවබ් අඩවිවල තිබුණා, ඒකට අපත්
සහෙයෝගය ෙදන නිසා ඒ ගැන අපි කථා කර ගනිමු කියලායි.
[බාධා කිරීම්] සභානායකතුමා ෙන් පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ?
ෙමොකටද ෙමතුමන්ලා කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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)

නැඟී සිටිෙය්ය.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

எ ந்தார்.
rose.

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

Sir, I rise to a point of Order.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙවබ් අඩවිවලට තමන්ට
වුවමනා කාරණාව කියලා ෙවබ් අඩවිවල පළ කරවාෙගන
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ ගැන අහන සම්පදාය පාර්ලිෙම්න්තු
විෙරෝධියි කියා මම මතක් කරනවා.

ගරු සභානායකතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන්
එක එක ෙවබ් අඩවිවල තිෙබන ඕපාදූප මත ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවට
යම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙග්න්න ඕනෑ නම් නිසියාකාරෙයන් එම
පනත් ෙකටුම්පත ෙග්නවා. ඒ මිසක් එක එක ෙවබ් අඩවිවල කරන
වැඩ අනුව, ඕපාදූප සහ කටකතා අනුව වැඩ කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව
සූදානම් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. -[බාධා කිරීම්] කරුණාකර විපක්ෂ
නායකතුමාට බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එක කාරණයක්
කියනවා වගකීමක් ඇතිව. මම කිසිම ෙවබ් අඩවියකට ෙමොකවත්
දැම්ෙම් නැහැ; දන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අන්න, බළලා මල්ෙලන් එළියට පැන්නා. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අද ෙවබ් අඩවිවල පළ ෙවලා තිෙබනවා දැකපු නිසයි මා
එෙහම ඇහුෙව්. ආණ්ඩුව පිළිතුරු ෙදනවාද, නැද්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි කනගාටු ෙවනවා ගරු
විපක්ෂ නායකතුමා ෙවබ් අඩවියක තිෙබන කරුණක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම ගැන. ෙවබ් අඩවි එක්ක විපක්ෂ
නායකතුමාට තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? ෙකොටිත් එක්ක
තිෙබන සම්බන්ධය තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙකොටිත් එක්ක විපක්ෂ
නායකතුමාෙග් සම්බන්ධතාව-

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙදමළ භාෂාෙවන් එම ෙකටුම්පත අපිට ලැබුණා. ඒ බව
පකාශයට පත් කරන්න කැමැතියි. අෙනක, මම කියන්න ආෙව්
ෙම්ක ආණ්ඩුවම ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධනයක්; ජනාධිපතිතුමා
එක්ක සාකච්ඡා කරපු එකක් බවයි. මෙග් ඒවා ෙනොෙවයි.

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ஒ க்கீ

(தி த்தம்) சட்ட

லம்

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL
"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසිනි.
2014 ෙනොවැම්බර් 03වන සඳුදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்ச மானவர் சார்பாக மாண் மிகு
திேனஷ் குணவர்தன
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2014 நவம்பர் 03 திங்கட்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
அச்சிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime
Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be read a
Second time upon Monday, 3rd November, 2014 and to be printed.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 25

247
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත
කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් අංක 1 විෂයය; විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පත, 2015 ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය.

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் - 2015
APPROPRIATION BILL, 2015
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය
කියවන ලදී
ඊට අදාළ පශ්නය [ඔක්ෙතෝබර් 24 ]
'පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතු ය'' [අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා]
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள
வாசிக்கப்பட்ட .
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ ஒக்ேராபர் 24 ]
"சட்ட லம்
இப்ெபா
இரண்டாம் ைற
மதிப்பிடப்ப மாக" [ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ]
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட .

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [24th
October]
"That the Bill be now read a Second time".- [His Excellency
Mahinda Rajapaksa]
Question again proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා.
[පූ.භා. 10.00]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් ඉදිරිපත් කළ
නිදහස් ලංකාෙව් 69වන අය වැය ගැන -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
10වන අය වැය ගැන- වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීම සඳහා
ඔබතුමා මා හට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ස්තුතිය
පකාශ කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන් අපි ඉතාමත්
සතුටින් ෙමම අය වැය ෙදස බලා ෙගන සිටියා. අපි විපක්ෂයක්
ෙලස නැඟී සිටින්ෙන් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරපු හැම ෙද්ම
පතික්ෙෂේප කරලා ඒක ෙහොඳ නැහැ කියන්න ෙනොෙවයි. ඒෙක්
ෙහොඳ ගුණාංග තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා.
නමුත් ෙනොකරපු ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ඒවාත් ෙහළිදරවු
කරනවා. ඒ නිසා අප ඉතාමත් සතුටු වනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත්
කරපු අය වැය සම්බන්ධෙයන්. ෙමොකද, උපෙත් සිට විපත දක්වා
මිනිසුන්ට යමක් ෙදන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට ෙමෙලෝ ෙදයක්
දුන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි එක විධියකට ෙමවර අය වැෙයන්
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අංක
ගණිතය සම්බන්ධව විජ්ජාවක් කිරීම ෙනොෙවයි අපට අවශ
වන්ෙන්. ජනතාවට ඒ මුදල් ලබා දීලා ආදායම වැඩි කරනවා,
වියදම අඩු කරනවා කියන කාරණා
ස්ථාපිත කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එකයි අපට අවශ වන්ෙන්. අය වැයක්
කියන්ෙන් ආණ්ඩුවක ඉදිරි දැක්මක් ෙපන්වීම මිසක් නිකම්
ෙමතැන පැය ෙදක හමාරක් ෙව්ලාව ගත කිරීම ෙනොෙවයි. මුදල්
ඇමතිතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමා තමයි රෙට් වැඩිම අය වැය
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ගණනක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පුද්ගලයා. අන්න ඒ නිසා මම
නැවත මතක් කරන්න අවශ යි, ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා අය වැෙයන්
ඉදිරිපත් කළ කරුණු ෙමොනවාද කියා. ෙම් ආණ්ඩුවම මීට ෙපර
කාලෙය් මිල වැඩි කර, ඊට පසු එය අඩු කළ ස්වරූපයක් ෙපන්වා
තිෙබනවා. ෙමවර සාමාන අය වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
ඇමති ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා තමයි
එවකට හිටපු මුදල් ඇමති. එතුමා දන්නවා, "ෙමන්න ෙම්ක තමයි
ඉලක්කය. අෙප් වර්ධන ෙව්ගය ෙම්කයි. ජීවන වියදම අඩු
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජන ජීවිතය මීට වඩා සරු සාර කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?" කියා. ඒවා ෙමවර අය වැෙය් ෙපෙනන්න
තිෙබනවාද? හැම ෙකනාටම යමක් ෙදන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට
ඒක විහිළුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
2015 වර්ෂෙය් සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් ෙකෝටි 315,500ක්
වශෙයන් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
ඒෙකන් ආදායමක් වශෙයන් ආණ්ඩුවට ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්
රුපියල් ෙකෝටි 168,900යි. ඒ අනුව අය වැය පරතරය රුපියල්
ෙකෝටි 146,600යි. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 146,600ක මුදල අපි
ෙකොෙහොමද පියවන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්?
ෙමයින්
පාග්ධන ණය සහ ෙපොලී ෙගවන්න ෙකෝටි 178,000ක මුදලක්
වැය ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට 53ක්
යන්ෙන් ණය සහ ෙපොලී පමාණය ෙගවන්න. ඉතුරු ෙවලා
තිෙබන මුදල්වලින් තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
ඉදිරිෙය්දී ජනාධිපතිවරණයක් එන නිසා කියාත්මක කරන්න බැරි
ෙද්වල් දින වකවානුවක් දාලා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන්
ඉදිරිපත් කළ තර්කයක් මුලින්ම බිඳ දමන්න මා ෙමය අවස්ථාවක්
කර ගන්නවා. රුපියල් 5000ක, 6000ක විතර මුදලක් රජෙය්
ෙසේවකයින්ට වැඩි කරනවාය කියා ෙමවර අය වැෙයන් පකාශ
කළා. තාමත් පම්ෙපෝරිය ගහනවා අෙප් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයින්
ලක්ෂ 15ක් සිටිනවාය කියා. ඒ රජෙය් ෙසේවකයින්ට "ෙමන්න
රුපියල් 5000ක, 6000ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා ගන්නා මාර්ගය
අපි ඉදිරිපත් කරනවා" කියා පකාශ කළා.
මුලින්ම මම
ෙපන්වන්න කැමැතියි, ඇයි එවැනි අමූලික ෙබොරුවක් මවා
පාන්න හදන්ෙන් කියා.
ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ අය වැය කථාව මා ළඟ තිෙබනවා. 2015
අයවැය කථාෙව් (I ෙකොටස)හි -ෙපොත් අංක 1හි- පිටු අංක 18,
5.1හි සඳහන් ෙවනවා, රජෙය් ෙසේවකයින් ලක්ෂ 3කට අඩු කර
තිබුණු ආණ්ඩුවක් ගැන. ෙම් ආණ්ඩුව දැන් ඉලක්ක කරන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මා ළඟ තිෙබන 2004 ශී ලංකා මහ බැංකු
වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, "එක්සත් ජාතික පක්ෂය
බලෙයන් අයින් ෙවන අවස්ථාෙව්දී රජෙය් ෙසේවකයන් ලක්ෂ
12 .5ක් සිටියා" කියා.
ඉතින්, අපි ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, ෙමොන වාෙග් ෙබොරුවක්ද
කරන්න හදන්ෙන් කියලා. රජය තමයි හැම රක්ෂාවක්ම ඇති කර
තිෙබන්ෙන් කියා ෙපන්වන්න හදනවා. 2013 වාර්ෂික වාර්තාව මා
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාවට අනුව 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයන් ෙදොෙළොස්ලක්ෂ තිස්අටදහසක්
ෙසේවෙය් සිටියා කියා ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් දැන්
කීයද ඉන්ෙන්? ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන විට රජෙය්
ෙසේවකයන් සිටින්ෙන් ෙදොෙළොස්ලක්ෂ අසූෙදදහස් නවසියදාහතයි
කියා සඳහන් වනවා. ඉතින්, සැබෑ මට්ටම බැලුෙවොත්, රජෙය්
ෙසේවයට එකතු කර තිෙබන්ෙන් හැටඅටදහසයි. හැම අවුරුද්ෙද්ම
විශාමිකයින් වශෙයන් එක්ලක්ෂ විසිපන්දහසක් එළියට යනවා.
ෙමන්න ෙම් පමාණය අලුතින් එකතු කරන්න තිෙබනවා. අද
ආණ්ඩුව ෙපන්වනවා, ෙම් එකතු කිරීමත් රක්ෂා අලුතින් ඇති
කිරීමක් හැටියට. ඉතින්, ගරු නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම්
වාෙග් ෙබොරුවකින් පටන් ෙගන ෙමොනවාද කරන්න හදන්ෙන්?
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අය වැය කථාෙව් අංක 5.3
යටෙත් ෙපන්වා තිෙබනවා, රජෙය් ෙසේවයට ලක්ෂ 5ක් ෙම්
ආණ්ඩුව බඳවා ෙගන තිෙබනවා කියා. ඒක අමූලික අසත ක්.
අපට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා තුළින්
ෙපන්වා තිෙබන්ෙන් අසූඑක්දහසක පිරිසක් වැඩි ෙවලා තිෙබන
බවයි. ඉතින්, ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?
අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනෙකොට අෙප් ගරු විපක්ෂ
නායක සහ ඉදිරිෙය් ෙම් රට පාලනය කරන නායකයා වන ගරු
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන් පකාශ කළා, කියාත්මක කරන අය
වැයකුයි අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට, ඒක කියාත්මක
කරන්න ෙවන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයකටයි කියා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියාත්මක කරන්න වන ෙම් - [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමන්ලා හිනා වුණාට කමක් නැහැ. අපි ෙකටුම්පතක්
ෙගෙනනෙකොටත්
දඟලපු
පුද්ගලෙයෝ
තමුන්නාන්ෙසේලා.
ඔබතුමන්ලා අංක ගණිතය අනුව විජ්ජාවක්
කළාට ෙම්ක
කියාත්මක කරන්න වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. ඒ නිසා
අපි හැංගි ෙහොරා ෙනොෙවයි, කටයුතු කෙළේ. අපි පැහැදිලිව පකාශ
කළා, අපි ඉදිරිපත් කරන අය වැෙය් කාරණා ෙමන්න ෙම්වායි
කියා.
එතැන අපි ෙපන්නුවා රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන. ඊෙය් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශය තුළින් මම ෙපන්වා ෙදන්නම්, රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක. ඊෙය්
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, අපි රුපියල් 15,000ක් දක්වා
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරනවා කියලා. ෙමොනවාද වැඩි
කරන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් වාර්තා අනුව අද රජෙය් ෙසේවකයන්
ලක්ෂ 13ක් සිටිනවා. අද ඒ අයෙග් අවම පඩිය රුපියල් 11,730යි.
ෙම් පඩියට සියයට 15ක අමතර එකතු කිරීමක් තිෙබනවා. ඊට
පසුව තව සියයට 5ක් එකතු කරන්න තිෙබනවා. ෙම්වා එකතු
කළාම ඒ වැඩ කරන ෙසේවකෙයක් රුපියල් 14,277ක් ලබනවා.
ෙම්ක රුපියල් 15,000ට වැඩි කරනවා කියන්ෙන්, රුපියල් 723ක්
එකතු කරනවා කියන එකයි. ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
ජීවන වියදම වශෙයන් ලබා ෙදන රුපියල් 7,800 රුපියල් 10,000
කරනවා කියලා කිව්වා. එතැන රුපියල් 2,200ක් වැඩි ෙවනවා. ෙම්
රුපියල් 2,200 සහ රුපියල් 723 එකතු වුණාම රුපියල් 2,923යි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, රජෙය් ෙසේවකයන් ලක්ෂ 15ක්
සිටිනවා කියලා. මම කියන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන් ඉන්ෙන් ලක්ෂ
13යි කියලායි.
ෙම් අය වැය ෙපොෙත් තාක්ෂණික සටහන් සහ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා සහ ෙල්ඛනවල තිෙබන
IV වන වගුෙවහි 75 වන ෙයෝජනාව අනුව රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ෙවන් කර තිෙබන මුදල රුපියල් ෙකෝටි 50,000යි. රුපියල්
5,000ක් වැඩි කළා නම්, ෙමතැන තිෙබන්න අවශ යි රුපියල්
ෙකෝටි 110,000ක්. ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම්වා කියන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා එකක් කියනවා, තව එකක් කරනවා. රජෙය්
ෙසේවකයන්ට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 2,923යි. 2005
වසෙර්දී දළඳා මාළිගාව ඉදිරිපිටදී රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල්
2,500ක් ෙදන්න වුණු ෙපොෙරොන්දුව කියාත්මක කරන්ෙන් දැනුයි.
ඊට වඩා තව ෙමොකුත් එකතු කරලා නැහැ. ෙකෝ, රුපියල් 5,000ක්
ෙදනවා කියපු අය? ෙකෝ, රජෙය් ෙසේවකයන් ලක්ෂ 15ට පඩි වැඩි
කරනවා කියපු අය? ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් ෙම් ඔක්ෙකොම එකතු
ෙවලා රුපියල් 18,000ක පඩියක් ලැෙබනවා කියන එකයි.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් විහිළු තමයි, ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා
අය වැය කථාෙවන් කියලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණා අපි තර්ක
කර බිඳ දමන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට කැක්කුමක් තිෙබනවා.
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ෙමොකටද අත්පුඩි ගැහුෙව්? ෙම් 2,900ටද? අපි විකල්පයක්
වශෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, අපි කියාත්මක කරන්න යන
අය වැයක්. ඒෙකන් අපි ෙකළින්ම
කියනවා,
රජෙය්
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක් ලබා ෙදනවා කියලා.
ඔබතුමන්ලා වාෙග් කෑලි එකතු කරලා, කෑලි අඩු කරලා විජ්ජාවක්
කරලා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] අපි ෙබොෙහොම සෘජුව කියනවා,
අෙප් ආණ්ඩුවකින් රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක් ලබා
ෙදනවා කියලා.
අපි වැඩිදුර යන්න අවශ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන
අහිංසක ෙසේවක පිරිසෙගන් මම ෙම් කාරණය අහනවා.
කරුණාකර කියන්න, ඔබලාෙග් වැටුප කීයකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවාද කියලා. ෙම් දවස් හය, හත යන ෙකොට අෙප් එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙපන්වාවි, ෙමොන වාෙග් විජ්ජාවක්ද
ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි කියනවා, රජෙය්
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක් ෙදනවා කියලා. ඔබතුමන්ලා
කිව්වා, රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියලා. ෙකෝ රුපියල් 5,000?
රුපියල් 10,000 පැත්තකට තියන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි ඉතාමත්
ඕනෑකමින්, -[බාධා කිරීම්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නක්ෂතය අනුව
ජනාධිපතිවරණය 8වැනි දා ලු එන්ෙන්. කවදාද ඉතින් ෙම් අය වැය
කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන්? පැරදුණාට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමද
කියාත්මක කරන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන තත්ත්වය. ඒ
නිසා අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියනවා, රුපියල් 10,000ක්
අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයන්ට අපි ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ ෙදන
එකත් අපි කියනවා, ෙකොෙහොමද ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. අවසන්
ෙවන ෙකොට අපි ෙපන්වන්නම්, ෙමන්න අෙප් විකල්පය කියලා.
ඊෙය් කථා කරපු අය වැය ෙයෝජනා 77 තුළ ඔබතුමන්ලා රුපියල්
ෙකෝටි 32,800ක් එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 77 තුළත් කියාත්මක
කරන්න බැරි ෙද්වල් කීයක් තිෙබනවාද? වැඩිය අවශ නැහැ,
ඔබතුමන්ලාෙග් -[බාධා කිරීමක්]
මෙග් ෙදවැනි තර්කය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා එක පැත්තකින්
පඩි වැඩි කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ආදායම් බදු වැඩි කරලා
තිෙබනවා. මම ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය ෙපොත තුළින් නැවතත්
ඒක ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නම්. එහි තාක්ෂණික සටහන් සහ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා සහ ෙල්ඛනවල පිටු අංක
14, වගු අංක V ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. එයට අනුව සම්පූර්ණ බදු සහ ආදායම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 22,700ක්. රුපියල් ෙකෝටි 22,700,
රෙට් පවුල් සංඛ ාව වන 48,00,000න් ෙබදුවාම එක පවුලකට
රුපියල් 4,066ක් වැඩි ෙවනවා ෙන්ද? ෙකෙනකුෙග් අදායම
රුපියල් 2,923කින් වැඩි ෙවනවා. එක පවුලක වියදම රුපියල්
4,066කින් වැඩි ෙවනවා. එවිට ෙකෙනකුට සිදු වන ආර්ථික සෘණ
භාවය රුපියල් 1,200ක් ෙනොෙව්ද? ෙම්වාද, ඊෙය් දවල් ඇවිල්ලා
අපට ෙපන්වන්න හැදුෙව්? ඡන්දයක් ඉලක්ක කර ෙගන ගිහිල්ලා
අන්තිමට ඒ අහිංසක ජනතාවට, තමා කියන ෙද් කියාත්මක
කරන්න ඉස්සර ෙවලා ෙම් අය වැය පුස්සක් බවට පත් ෙවන එක
තමයි තිෙබන අපරාධය.
සරල වශෙයනුයි, මම කරුණු ෙදකක් ගත්ෙත්. රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීම උපරිමය රුපියල් 2,923යි. නමුත්
රජෙය් මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 5,500ක් ෙවන් කරලා පාවිච්චි
කරනවා නම්, ෙම් මුදල, ඔබතුමන්ලා කියන පරිදි රජෙය්
ෙසේවකයින් ගණන වන 15,00,000න් ෙබදුෙවොත් එක් ෙකෙනකුට
ෙවන් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් රුපියල් 2,200යි. ඉතුරු සල්ලි
ෙකොෙහේද? අපි පශ්න කරනවා.
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන ෙම් අය වැය නිකම් විජ්ජාවක්
ෙනොෙවයි ෙන්? ෙම් අය වැය කියාත්මක කරන්න තිෙබනවා ෙන්.
එෙහම නම් ඒකට අවශ සල්ලි පමාණය ෙකොෙහේද කියන එක
කරුණාකරලා මුදල් නිෙයෝජ ඇමති අපට ෙපන්වලා ෙදන්න
අවශ යි.
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ඊළඟට එක පවුලකට රුපියල් 4,066ක් මාසයකට වියදම
වැඩි ෙවනවා. අපට ෙපන්වලා තිෙබන අන්දමට රුපියල් 2,993යි
ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ඌනතාව ෙකොෙහොමද ලබා
දීලා තිෙබන්ෙන්?
ෙම් අය වැෙය් තිෙබන දුර්වලතාව තමයි අරෙහන් එනවා,
ෙමෙහන් එනවා, අරක කරනවා කියලා ආදායම් ෙපන්වූවාට
වියදම අඩු කරන මාර්ගය ෙපන්වා ෙනොදීම. අන්න ඒ නිසා තමයි,
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මීට සුමානයකට ඉස්සර ෙවලා
අභිෙයෝග කෙළේ, "ඔන්න අපි ෙමෙහම ඉදිරිපත් කරනවා, දැන්
ඔබතුමන්ලා ෙපන්වන්න ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?" කියලා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කියනවා, විශාමිකයන්ට රුපියල්
2,500ක් ෙගවනවා; ෙතල් මිල අවම වශෙයන් රුපියල් 50කින් අඩු
කරනවා කියලා. ෙකෝ, ෙම් අය වැෙයන් ෙතල් මිල අඩු කළා?
ඌව පළාත් සභා ඡන්දයට බයෙවලා භූමිෙතල් මිල රුපියල්
20කින් අඩු කළා. ෙපටල්වලින් රුපියල් 5යි මිල අඩු කෙළේ. අද ෙම්
කථා කරන ෙමොෙහොෙත් පිරිසිදු කළ ෙතල් ලීටරය රුපියල් 72ට
ෙකොළඹ වරායට ෙගෙනන්න පුළුවන්. රුපියල් 72ට ෙගෙනන්න
පුළුවන් ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 157ටයි විකුණන්ෙන්. ෙමහිදී
ෙගනයන අධික කළුකඩ ව ාපාරය නිසා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව අනික්
ෙද්වල් කරන්න හදන්ෙන්. අපි පශ්න කරනවා, ෙම් අහිංසක
ජනතාවෙග් ජීවන වියදම අඩු කරන්න කටයුතු කෙළේ නැත්ෙත්
ඇයි කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි විදුලි බිල.
අපි කියලා තිෙබනවා විදුලි බිෙලන් ෙකළින්ම සියයට 25ක් අඩු
කරනවා කියලා. ෙකෝ ඒක? අන්තිමට එතැන වියදම අඩු කරන
මාර්ගය ෙපන්වලා නැහැ.
අද වීවල නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 43 - 45 අතර තිෙබන විට
ෙම් අය වැෙයන් කියනවා වීවලට රුපියල් 34 - 40 දක්වා සහතික
මිලක් ෙදනවා කියලා.
අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
සුමානයකට ඉස්සර කිව්වා අපි වී සඳහා රුපියල් 50ක සහතික
මිලක් ලබා ෙදනවා කියලා. ෙමොකද, අපි දන්නවා ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගනයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 2001 දී
අපට භාර දුන්ෙන් ඍණ ආර්ථිකයක්. ඒ ඍණ ආර්ථිකය ධන
ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
2001-2004 ෙකටි කාලය තුළ අපි ෙපන්නුවා.
සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 200කින් වැඩි කරනවා කියලා
අපි කියලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දිවි
නැඟුම මාසික දීමනාව 4 ෙදනකු සිටින පවුලකට රුපියල්
3,000යි, තුන්ෙදෙනකු සිටින පවුලකට රුපියල්
2,000යි.
ෙමෙහම බලන විට අන්තිමට ලැබිලා තිෙබන වැඩිවීම ෙමොකක්ද?
සමෘද්ධි සහනාධාරය වැඩි කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන්
කරලා තිෙබනවාද? අපි අහනවා, ෙම් අය වැය වාර්තාව තුළ
සමෘද්ධි සහනාධාරය වැඩි කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය රුපියල් 50,000ට වැඩි කරනවාය කිව්වාට පස්ෙසේ
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහපු පශ්නයකට
මහින්ද යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා 2014 මැයි මාසෙය් 20 ෙවනිදා, 1.58ට
අපට උත්තර දුන්ෙන් "ෙම්ක ආණ්ඩුෙවන් ලැබිලා නෑ, අපි
බැංකුවලින් ෙරෝලක් දාලා තමයි ෙගවන්ෙන්" කියලායි. ෙම් එතුමා
කියපු වචනවලින්මයි මම කිව්ෙව්. ෙමන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2014 අය වැයට ලැෙබන පතිචාරය.
ෙමෙහම තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම් විජ්ජාව ඊෙය්ත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වියදම
ආදායමක් වශෙයන් ලබාගන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා අපට ෙපන්වා නැහැ.
ෙමහි ෙපන්වා
තිෙබන්ෙන් ආදායම ලැෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 6,500යි. අනික්
පැත්ෙතන් ෙවනින් වගුවකින් ෙහමින් සීරුෙව් ෙපන්වා තිෙබනවා,
බදු රුපියල් ෙකෝටි 22,700කින් වැඩි කරනවා කියලා. ඒවා තව
වකශීලිව ෙකොතරම් වැඩි ෙවනවාද කියලා අපට ෙපන්වා නැහැ. ඒ
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නිසා තමයි නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා
ඕනෑකමින් කියන්ෙන්, ෙම් මාර්ගය ෙබොෙහොම අපැහැදිලියි, ෙම්ක
ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් වාෙග් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට තිබුණු ෙද්ත්
නැති කරෙගනයි කියා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමන්ලාට තර්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ඍජු අය වැයක් කියන්ෙන් හැංඟි ෙහොරා කරන ෙදයක්
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් අය විතරක් ෙනොෙවයි, පිටස්තර ෙලෝකෙය්
අයත් බලනවා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගනියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමොකද, හුඟක්ෙදනා දන්නවා අද තිෙබන
නීතිමය ක්ෙෂේතෙය් තත්ත්වය තුළ ෙම් රට අද නිකම් banana
republic එකක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් වාෙග්
අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම ඊට වැඩිය අන්ත තත්ත්වයකට තමයි
රට ගමන් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා අය වැය තුළින් සියයට 16ක
PAYE Tax එක අඩු කරලා තිෙබන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි; අපි
ඒක අගය කරනවා. වැට් එක සියයට 1ක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
වීවලට රුපියල් හතළිහක් දීලා ෙමොකටද, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්තාව
අනුව නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් හතළිස්තුන නම්? ෙම් වී
මුදලාලිලා ඇති කරන මාර්ගයක්ද?
වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් 3000ක් ෙදනවාය කියනවා.
තමුන්නාක්ෙසේලා බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වලා ෙම් අහිංසකෙයෝ
අසනීප කරලා, ඊට පස්ෙසේ රුපියල් 3000ක් ෙදනවා. ෙම් විධියටම
ෙදනවා කියලා ගිය අවුරුද්ෙද්ත් කිව්වා. දීලා තිෙබනවා ද? නිකම්
ෙබොරුවට කියනවා, වකුගඩු ෙරෝගිෙයකුට රුපියල් 3000ක්
ෙදනවා කියලා. ෙම් ෙපොෙරොන්දුවම ගිය අවුරුද්ෙද්ත් දුන්නා.
ඉතින්, ගිය අවුරුද්ෙද් කියාත්මක කරන්න බැරි ෙද් ෙම් අවුරුද්ෙද්
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඊෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන
ෙවලාෙව් ගරු කිරිඇල්ල මන්තීතුමා විශාම වැටුප් ගැන මතක්
කරලා කිව්වා, 'ගිය අවුරුද්ෙද් ෙගව්ෙව් නැහැ'' කියලා. "ඔව්, ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙගව්ෙව් නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒක එකතු කරලා
ෙදන්නම් "කිව්වා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා
ආණ්ඩුව විපක්ෂයට ගියාට පස්ෙසේ අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙම්
කරපු විජ්ජාෙවන් සල්ලි ෙවන් කරලා නැහැ, නිකම් කථා කිරීමක්
විතරයි කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය වැඩි කිරීම සම්බන්ධව
කියන්න ඕනෑ. ඒ වැඩි කිරීම ආණ්ඩුවට බලපාන්ෙන් නැහැ. එදා
ගරු ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා දැන ගත්තා, ෙම් දීමනාව
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න අවශ යි කියලා. ඒ සඳහා
අරමුදලක් ඇති කළා. ඒ අරමුදෙල් සල්ලිවලින් ෙගවන්න කියලා
තමයි ඊෙය් නිෙයෝගය දුන්ෙන්. ඒ විධියට රුපියල් 4000ක් ලබා
ෙදන්න රුපියල් 1500ක් වැඩිෙයන් අවශ ෙවනවා නම් ඒ වැඩි
ෙවන මුදල ෙකොෙහොමද ෙහොයන්ෙන්? ෙමොකද, දැනටත් මහෙපොළ
ශිෂ ාධාරය ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නම්, මහෙපොළ අරමුදලට ෙකොෙහොමද ෙම් වැඩිෙයන් වැයවන
සල්ලි දමන්ෙන්?
රැකීරක්ෂා 50,000ක් ඇති කරනවා කිව්වා. හැම අවුරුද්ෙද්ම
එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහක් විශාම යනවා. ඒ එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහ
ෙවනුවට රැකීරක්ෂා 50,000ක් ඇති කරනවාය කියන්ෙන්,
රැකීරක්ෂා 75,000ක් නැති කිරීමක්. ඇයි ඉතිරි රැකීරක්ෂා 75,000
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒත් අය වැය තුළින්
ෙමතැනදී ෙපන්වනවා, අලුතින් රක්ෂා නිර්මාණය කරනවා
කියලා. ෙමන්න, ෙම්ක තමයි තිෙබන ෙබොරුව. ඇයි කියන්න බැරි,
එක්ලක්ෂ විසිපන්දාහක් විශාම යෑම නිසා, ඒ අඩුව ෙවනුෙවන්
අධ ාපන ක්ෙෂේතයට තරුණයන් 50,000ක් අපි බඳවා ගන්නවා
කියලා? ඒ ෙද් තමයි ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

කාන්තාවන්ට රුපියල් 2,50,000ක loan එකක් ෙදනවා
කියලා ගිය වතාෙව් කිව්වා. මම ෙම් ගැන ගරු නිෙයෝජ මුදල්
ඇමතිතුමාෙගන්ම පශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට ලැබුණු උත්තරය
තමයි, "ෙමෙතක් ඒක තවම කියාත්මක කරලා නැහැ"යි කියන
එක. ඒ පශ්නය මම ඇහුෙව් අෙගෝස්තු මාසෙය්. ගිය අවුරුද්ෙද්
ෙපොෙරොන්දු වුණ රුපියල් 2,50,000ක loan එක ෙදන්න බැරි
ආණ්ඩුවක් ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් නැවත ඒකම ෙයෝජනා කරනවා, ඒ
අයට විතරක් ෙනොෙවයි, තව ක්ෙෂේත තුන හතරක අයට ෙගවනවා
කියලා. ඉස්ෙසල්ලාම කියන ෙද් කරන ආණ්ඩුවක් ෙවන්න
අවශ යි ෙන්. කරන්ෙන් නැති ෙද්වල් නිකම් පකාශ කරන එක
තමයි කරලා තිෙයන්ෙන්.
ඉතින්, ෙකෝ අර අහිංසක දරුවන්ට කිරි පැකට් එක
ෙනොමිලෙය් ෙදනවාය කිව්ව අය? ෙකෝ රැකියා ලක්ෂ 20 ඇති
කරනවාය කිව්ව ආණ්ඩුව? ෙකෝ දූෂණය නැති කරනවාය කිව්ව
ආණ්ඩුව? ෙකෝ ජීවන වියදම අඩු කරනවාය කිව්ව ආණ්ඩුව? එදා ඒ
කියපු ෙද්වල් දැන් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා පැය ෙදක හමාරක් තුළ, කරන්ෙන් නැති ෙද්වල්
පකාශ කිරීම තමයි තිෙබන පශ්නය.
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් ණය
බර පිළිබඳව මම ෙම් අවස්ථාෙව් නැවත මතක් කරනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය 2004 වර්ෂෙය්දී ඉතාම දක්ෂ ෙලස ෙම් රට
පාලනය කරලා රෙට් ආර්ථිකය හරි මට්ටමට ෙගනාවා.
2004.12.31 වන ෙකොට අෙප් ඒකපුද්ගල ණය බර රුපියල්
78,800යි. නමුත්, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් ඒකපුද්ගල ණය
බර රුපියල් 458,300යි. ඒකපුද්ගල ණය බර රුපියල් 458,300
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් නිසාද? ෙම් ආණ්ඩුව ගිනි
ෙපොලියට ණය අරෙගන තිෙබන නිසා, ෙහට උපදින්න යන
ළමෙයකුටත් රුපියල් 458,300ක ණය බරක් ඇතිව තමයි උපත
ලබන්න වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම්වාට ෙකොෙහොමද උත්තර
ෙදන්ෙන්? ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන විට ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ
ණය බර රුපියල් ෙකෝටි හත්ලක්ෂ නවදහසයි. 2004 වර්ෂෙය්
ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී තිබුණු ණය බර ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට
හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ණය බර වැඩි
වනවා. ඒකපුද්ගල ණය බර වැඩි වනවා. නමුත්, ඒකපුද්ගල
ආදායම අඩු වන ස්වරූපයක් තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි කිරීම් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්
හැකියාව තිෙබන්ෙන් ෙම් තුළින්ද?
ෙම් අය වැය තුළින් ෙද්ශීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන
මාර්ගයක් ෙපන්වා දීලා තිෙබනවාද? ශී ලංකා - චීන නිදහස්
ෙවළඳ ගිවිසුම ගැන කථා කළා. ඒ ගිවිසුෙමන් ලංකාවට අත්වන
වාසිය ෙමොකක්ද කියලා ෙපන්වා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් ෙපන්වා
තිෙබන වාසිය, ෙම් රෙට් ඇඟලුම් චීනයට යන එක පමණයි. නමුත්
චීනෙයන් ෙම් රටට ෙකොතරම් භාණ්ඩ පමාණයක් ආනයනය
කරනවාද? ඒෙකන් අෙප් ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් ඇති වන්න
පුළුවන්ද? ඒ තුළින් ඇති වන පතිවිපාක ගැන ඔබතුමන්ලා වාණිජ
මණ්ඩලවල එක්ක කථා කරලා තවම ෙහේතුසහගත උත්තර දීලා
නැහැ. ෙම්වා තමයි අපි මතක් කර කර කියන්ෙන්.
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ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න
රුපියල් 55,800ක් අවශ යි කියනවා. ආණ්ඩුෙවන්ම ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන සංඛ ාෙල්ඛන එෙහම වුණත්, 2015 වසරට
ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළින් පවුලකට මාසයක් ජීවත් වන්න
පුළුවන් විධියට ආදායම් මාර්ගයක් ඇති කර දීලා තිෙබනවාද?
ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය.
ෙමවර අය වැෙයන් වතුකරයට ෙමොකුත් දීලා නැහැ. මධ ම
පාන්තිකයන්ට ෙමෙලොව ෙදයක් දීලා නැහැ. ස්වයං රැකියා
පිළිබඳව වචනයක් කථා කරලා තිෙබනවාද? පසු ගිය වසෙර් අය
වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තීෙරෝද රථවලට නිකම් ෙතල් ෙදනවා
කිව්වා. බදු රහිතව ටයර් ලබා ෙදනවා කිව්වා. එදා ෙලොකු
සද්දයකින් ඒවා කිව්වත් ෙම් අය වැය තුළින් ඒ අය ගැන
වචනයක් කථා කරලා තිෙබනවාද? The Finance Company,
CIFL වැනි ආයතනවල තැන්පත් කරපු අයට මහ බැංකුව තුළින්
රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ වුණත්, ඒ අය ගැන ෙම් අය වැය
තුළින් ෙමොෙහොතකට කථා කළාද? The Finance Company එෙක්
ආයතන ඔක්ෙකෝම අත් පත් කර ෙගන තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව්
අධිපති ළඟ ඒ පාලනය තිෙබනවා. ඒ අය ඒෙකන් ෙජොලිෙය් ජීවත්
වුණාට, ඒ අහිංසක තැන්පත්කරුවන්ට ශත පහක් ලබා දීලා
තිෙබනවාද? මීට මාස ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා ෙපොෙරොන්දු
වුණා, අපි ෙමන්න ෙමච්චර මුදල් පමාණයක් ඒ අයට ලබා ෙදනවා
කියලා. නමුත් තවම සියයට 23යි, ඒ අයට ෙගවලා තිෙබන්ෙන්.
2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 12 වැනි දා "The Sunday Times"
පුවත් පෙත් "Business Times" අතිෙර්කෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිබුණා: "CIFL depositors face new crisis".
ෙම් රෙට් ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් හදන්න කටයුතු කරන
ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළින් ශත පහක්
ෙවන් කර තිෙබනවාද, ෙම් කඩා වැෙටන ආයතනවලට? නැහැ.
එෙහම නම් ෙම් තුළින් ෙමොනවාද ෙපන්වන්න හදන්ෙන්? ඊෙය්
ෙමම ගරු සභාෙව් පකාශ කළ හැම ෙද්ටම අත්පුඩි ගැසුවාට,
එළියට ගිහින් අද නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට තමයි
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් අය වැෙය් හිස්භාවය. ෙම් අය වැෙය් සල්ලි
නැහැ. ''කියාත්මක කරන්න'' කියන නිකම් කතන්දර විතරයි
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩාවට ශත
පහක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා,
ලංකාෙව් දරුවන් 50,000ක් පාසල් යන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්
රෙට් නිදහස් අධ ාපනය රැක දුන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය එදා,
1994 අෙගෝස්තු මාසෙය් 25 වැනි දා තමුන්නාන්ෙසේලාට රට භාර
ෙදන ෙකොට පාසල් 11,800ක් තිබුණා. නමුත් ෙම් කථා කරන
ෙමොෙහොෙත් ඒ පාසල් සංඛ ාව 9,800ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
පාසල් දියුණු කරන්න මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා ද? නැහැ. එම
නිසා මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, කරුණාකර
අපට ෙපන්වා ෙදන්න, ෙකොයි පැත්ෙතන්ද ෙම් ආර්ථිකය ෙගන
යන්න හදන්ෙන් කියලා.

ඔබතුමන්ලා ඒකපුද්ගල ආදායම US Dollars 3,800යි කියලා
එක පැත්තකික් ෙපන්වනවා. ඒකපුද්ගල ආදායම මාසයකට US
Dollars 3,800 නම්, එය රුපියල්වලින් බැලුෙවොත් රුපියල්
41,480ක් වනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් රුපියල් 41,480 ෙපන්වන්න
හදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, hub
status. ලංකාව ආසියාෙව් ෙක්න්දස්ථානය කියලා ආණ්ඩුව ගිය
වතාෙව් ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි කථා කළා. මට ආරංචියි, අෙප් ගරු
පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමන්ලා ෙක්න්දස්ථාන
සම්බන්ධෙයන් වන ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබුණා කියලා.
ඒවාම අය වැෙය් ඉදිරිපත් කර තිබුණාය කියලා ඊෙය් පාඨලී
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා රුපවාහිනී වැඩසටහනකදී කිව්වා.
එෙහම නම් ආණ්ඩුෙව් නිර්මාණශීලිභාවය ෙමොකක් ද?

ඊෙය් ජනාධිපතිතුමාම කියනවා, රාජ ෙසේවකෙයකුෙග් වැටුප
අවම වශෙයන් රුපියල් 25,000කට වැඩි වනවා කියලා. එතැනම
රුපියල් 16,480ක පරතරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහක්ටර්

අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා අද මතක් කළා, ගරුතර පූජ
අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් දහනවවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. ඒ ගැන කියන
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ෙකොට ෙවන ෙද්වල් කියනවා. නමුත් උන්වහන්ෙසේලා ඒෙක්
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙද්වල්, සුමාන
ෙදෙකන් ෙම් අය වැයට ඇතුළත් කරනවා. ඒ තරම් බංෙකොෙලොත්ද
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව? ඉදිරි දැක්මක් නැද්ද?
අපි අහනවා, නැව්ගත කිරීම සම්බන්ධෙයන්. නැව්ගත කිරීම
සම්බන්ධව ආණ්ඩුෙවන් ශත පහක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා ද?
ෙමතැන aviation hub එකක් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය වැෙයන් ශත පහක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවාද? අපට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් තිෙබනවා. ඒෙක්
අහස් යාතාවලට වඩා ෙමොනරු තමයි පියාසර කරන්ෙන්. ඉතින්
ෙමොනවා ද ෙම්ෙකන් කියන්ෙන්? ෙම් වාෙග් ෙම් ෙද්වල්වලට
පාග්ධන වියදම් ෙවන් කළාට, එයින් ආර්ථිකයට ෙමොන
විධියකින්වත් සාරවත්භාවයක් ඇති ෙනොෙවන බවයි ඒෙකන්
ෙපෙනන්ෙන්. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම් අස්වර් මහතාත් හිනා
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
IT සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට hub status තිෙබනවා.
ඒවාට සත පහක් ෙවන් කර තිෙබනවාද? ෙමතැනට ඇවිත් නිකම්
කථා කරලා එකතු කිරීමක් පමණයි කර තිෙබන්ෙන්. අන්තිමට
ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි ඇති වන්ෙන්.
2014 වසෙර් අය වැෙයන් කරනවා කියලා ෙනොකරපු ෙද්වල්
තමයි මම දැන් මතක් කරන්න හදන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ ගැන කියන්න මම ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා
ගන්නවා. 2014 වසරට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය්
"encouragement to women entrepreneurs" කියලා කියා
තිබුණා.
එහිදී කිව්වා කාන්තා ව වසායකයින්ට රුපියල්
250,000ක් බැංකු ණයක් වශෙයන් ෙදනවා කියලා. එය දැනට
කියාත්මක කර නැහැ. "Concessions for entrepreneurs earning
less than Rs. 50,000 annually" කියලා කිව්වා. මාසික පිරිවැටුම
රුපියල් 50,000කට අඩු ව ාපාර ෙවනුෙවන් එවැනි වරපසාදයක්
කියාත්මක කර නැහැ.
අෙනක තමයි, veterinary officersලාට රුපියල් 7,500ක
දීමනාවක් ෙදනවා කියපු එක. ඒකත් ගියවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත්
කළ ෙයෝජනාවක්. ඒ එකක්වත් කියාත්මක කර නැහැ. වයස
අවුරුදු 63 ඉක්ම වූ ෙගොවීන්ට විශාම වැටුපක් වශෙයන් රුපියල්
1,250ක් ෙදනවා කිව්වා. ඒ ෙවනුෙවන් සත පහක්වත් ෙවන් කර
නැහැ; එයත් කියාත්මක කර නැහැ. උතුෙර් සහ දකුෙණ් පානීය හා
වාරිමාර්ග ජල සැපයුම් පුළුල් කරන්න, විදුලිය උත්පාදනය
කරන්න උමා ඔය සහ ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘති ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 14,000ක් ෙවන් කරනවාය කිව්වා. නමුත් ෙවන්
කර තිෙබන්ෙන් මිලියන 1,000යි.
ඊළඟට කිව්වා, ෙරෝහල්වලට රුපියල් මිලියන 8,800ක් ෙවන්
කරනවාය කියලා. නමුත් සත පහක්වත් ෙවන් කර නැහැ කියලා
වාර්තා කර තිෙබනවා. නීති හා අධිකරණ ක්ෙෂේතය පුළුල්
පතිසංස්කරණයකට ෙයොමු කිරීම සඳහා අවුරුදු පහක වැඩ
පිළිෙවළක් සඳහා මුදල් ෙවන් කරනවා කිව්වා. නමුත් ෙවන් කර
නැහැ. එයම ෙමවර නිකම් වචන වශෙයන් කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙහොඳ ෙදයට අප ෙහොඳයි
කිව්වා. බදු අඩු කරනවා නම් අප එය අගය කරනවා. යම් විධියකින්
හරි මාර්ගෙය් එනවා නම් අප ෙපන්වනවා. නමුත් ෙමතැන ෙහොඳයි
කියන්න තිෙබන ෙදය ෙමොකක්ද? ගිය අවුරුද්ෙද් කියාත්මක
ෙනොකරපු ෙද්වල් ෙම් අවුරුද්ෙද් නැවත එකතු කරලා විජ්ජාවක්
කරන ෙකොට, ෙමන්න ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය කියලා අප
ෙපන්වා ෙදන්න අවශ යි.
ෙමන්න ෙනොකරපු තවත් ෙද්වල්. CTB එෙක් අර්ථ සාධක
අරමුදල ෙගවා තිෙබනවාද? තවම ඒක ෙගවා නැහැ. වරාය
සම්බන්ධෙයන් හරි දැක්මක් සහිත ෙද්වල් ඉදිරිපත් කර නැහැ.
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ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනෙය් රුපියල් ෙකෝටි 3,200ක
අලාභයක් ෙවනවා. ඒකට ෙමවර අය වැෙයන් කර තිෙබන්ෙන්
තව රුපියල් ෙකෝටි 200ක් එකතු කිරීමයි. ශීලන්කන් එයාර්
ලයින්ස් ආයතනෙය් ගිය අවුරුද්ෙද් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි
3,200යි. මිහින් ලංකා ආයතනෙය් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 150යි.
ෙම් ෙදක අඩු කරන්ෙන් නැතිව පාග්ධනය තව වැඩි කිරීෙමන්
ෙමොනවාද වන්ෙන්?
සමෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
රුපියල් ෙකෝටි 965යි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ශීලන්කන්
එයාර් ලයින්ස් ආයතනය, මිහින් ලංකා ආයතනෙය් අලාභය දරා
ගන්න බැරි මට්ටමට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. පාග්ධනය වැඩි කිරීෙමන්
ෙහෝ එම ආයතන තව අවුරුද්දක් ෙදකක්වත් එම ආයතන ඉදිරියට
ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වායි කියලා මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ
ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 200යි.
ගරු මුදල් හා කම සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මීට වැඩිය
වැදගත් ෙද්වලට සල්ලි ෙවන් කරන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
තුළින් කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දැන් කියනවා, ශී ලංකා
ආර්ථිකය ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් හැටියට තමයි
සලකන්ෙන් කියලා.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ආර්ථිකය, මාලදිවයින වාෙග්
ෙපොඩි, ලක්ෂ තුනක ජනගහනයක් සිටින ආර්ථිකයක් සමඟ
සංසන්දනය කරනවා. මම ෙම් රටවල් ෙදෙක්ම සංඛ ා ෙල්ඛන
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් කියන්නම්, එක මට්ටමකට ෙගන ඒම
පහසු වන්නට. මාලදිවයින ගිය සුමානෙය් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
අය වැෙය් සම්පූර්ණ වියදම යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 1.43යි.
ලංකාෙව් එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 22.1යි. මාලදිවයිෙන්
ඒක පුද්ගල වියදම ෙඩොලර් 4,766යි. ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල වියදම
ෙඩොලර් 909යි. බලන්න, ෙම් වාෙග් ෙපොඩි ආර්ථිකයක් සමඟ
සංසන්දනය කරන විට, මාලදිවයිෙන් ආර්ථිකය අෙප් රෙට්
ආර්ථිකයට වඩා පස් ගුණයක් වර්ධනය ෙවලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. ඉතින් ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? මම උදාහරණයට ගත්ෙත් ෙපොඩිම රටක්.
මාලදිවයිෙන් කිසිම ෙදයක් නැහැ, සංචාරක කර්මාන්තය විතරයි
තිෙබන්ෙන්. මම දන්නවා, මුදල් හා කම සම්පාදන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා හිනා ෙවන්ෙන් ෙමොකද කියලා. ඔබතුමාත් පුදුම ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ආශ්චර්යවත් ලංකාවක ආර්ථිකය
මාලදිවයින වාෙග් ලක්ෂ තුනක ජනගහනයක් සිටින ආර්ථිකයක්
සමඟ සංසන්දනය කළාම, එතැනදීම ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය
ෙබොළඳ තර්කයක් ෙවලා තිෙබනවා. මම උදාහරණයට ගත්ෙත්
ෙපොඩිම රට. ෙම්ක ඉන්දියාව, බංගලාෙද්ශය වාෙග් රටක් සමඟ
සංසන්දනය කෙළොත් අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නත්
බැරි ෙව්වි.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ඒ
නිසා
මම
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි.
දැන් ෙත්ෙරනවාද? ෙම් රෙට් ආදයම වැඩි කරන්නට, වියදම අඩු
කරන්නට, හරි මාර්ගයට ආර්ථිකය ෙගන යන්නට, කඩා වැටිලා
තිෙබන ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කරන්නට, කරන ෙදයක් නැහැ.
කථාව විතරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කථාෙවන් තමයි ෙපන්වන්නට
හදන්ෙන්. කථා කරන විට මුදල් හා කම සම්පාදන ඇමතිතුමා
කියනවා, අෙප් ආර්ථිකය 2016දී යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 100කට
වැඩි කරනවා කියලා. ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන ෙදන්නා තමයි පී.බී.
ජයසුන්දර කියන මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාත්, මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත්. එතුමන්ලාෙග්
උපෙදස් අනුව අෙප් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කම
සම්පාදන ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒ වාෙග් පකාශ කරනවා. ඉන්
පසුව කියනවා ඒක පුද්ගල ආදායම යූඑස් ෙඩොලර් 4,000 දක්වා
වැඩි කරනවා කියලා. රාජ ෙසේවකයකුට රුපියල් 25,000ක අවම
වැටුපක් ලබා ෙදනවා කිව්වාම, ෙම්ෙක් පරතරය ෙසොයා ගන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා අපි අහනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම "සෑම පවුලකටම
ස්ථිර නිවසක්" කියලා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 22 ෙවනි දා "දිනමිණ"
පත්තරෙය් සඳහන් ෙවනවා. එහි තිෙබනවා, "සෑම පවුලකටම
ස්ථිර නිවසක්" කියලා. අද 2015 අය වැය ගැන කථා කරනවා නම්,
අවුරුදු පහකින් සෑම පවුලකටම ස්ථිර නිවසක් ෙදනවා නම්, ෙකෝ
ෙම් අය වැය තුළින් ෙම් ෙගවල් සෑදීම සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීමක්?
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙපන්වා තිබුණා, අෙප් ආර්ථික
පතිපත්තිය තුළින් ලක්ෂයකට ෙගවල් හදන ආකාරය ගැන. එදා,
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, රණසිංහ ෙපේමදාස, ඩී.බී. විෙජ්තුංග සහ රනිල්
විකමසිංහලා ඒ ආර්ථිකය හදපු ආකාරය ආදර්ශයට අරෙගන තමයි
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියලා තිෙබන්ෙන්, ලක්ෂයකට ෙගවල්
හදන මාර්ගය ෙම්කයි කියලා.
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ස්වාධීන ෙකොමිෂන් ටික නැති කළ නිසාද? ෙරොෙෂේන් මරපු නිසා
බසීලයට යවලා අවුරුදු තුනක් ෙජොලි කරමින් ඉඳලා නැවත ෙම්
රටට ෙගනාපු මහින්ද බාලසූරිය ෙමොන වාෙග් ෙද්වල් ද
කරන්ෙන්?
ෙමන්න බලන්න, වයඹ පළාත් සභාෙව් නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති
එවලා තිෙබන-

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.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙම් විධියට "දිනමිණ" පතයට පකාශ කළාට ෙම් ආණ්ඩුව
ෙගවල් හදන්න, ෙගවල් පතිසංස්කරණය කරන්න අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් තඹ ශතයක්වත් ෙවන් කර තිෙබනවාද? එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් හදපු ෙගවල් paint කරන්න ආර්ථික ඝාතකයා
ගැන කියපු විමල් වීරවංශ මහතාෙග් අමාත ාංශයට රුපියල්
මිලියන 750ක් ෙවන් කර තිබුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙගවල් හදන්න ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඉතින් ෙම්ක
සාක්ෂාත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් ෙසේවකයාට පඩි වැඩි
කරන්න බැහැයි කියන එක අපි ඔප්පු කළා. දැන් අපි අහන්ෙන්
ෙගවල් ලක්ෂයක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න කලින්
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13වැනි දා "දිවයින" පතෙය් පළ වී තිෙබනවා,
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනිදා වන විට රෙට් සෑම නිවසකටම
විදුලිය ෙදනවාය කියලා. විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිනියෙගන්
පශ්න කළාම කියනවා, තවම විදුලිය දීලා තිෙබන්ෙන් සියයට 76ක
පමාණයකටයි කියලා. ඉතින් ෙම් දවස් 7 තුළ ෙම් විධියට සියයට
24ක් වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඊෙය් කියනවා, යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 20ක අපනයනයක්
කරන්න හැකි වන ස්වරූපයක ආර්ථිකයක් 2020 වන විට ඇති
කරනවාය කියලා. ඉදිරි අනාතගෙය් සිදු වන ෙද්වල් ඔක්ෙකොම
පකාශ කරනවා. නමුත් කියාත්මක කරන ෙද්වල් ගැන කවදාවත්
ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් ෙවන් කර තිෙබන ආකාරය
ගැන මම නැවතත් මතක් කරනවා.
නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙම්
රෙට් රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 35,300ක්
ෙවන් කර තිෙබනවා. යුද්ධය පවතින අවස්ථාෙව් ෙවන් කෙළේ
රුපියල් ෙකෝටි 16,800යි. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු
හයකට ආසන්න ෙවනවා. ෙම් සාමෙය් පතිලාභ ෙකොහාටද
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? UDA එකත් ඒ අමාත ාංශයට ඇතුළත්
ෙවලා තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. ඒ අමාත ාංශයට රුපියල්
ෙකෝටි 35,300ක් ෙවන් කරනවා කියන්ෙන් ෙදගුණයක් වැඩි
ෙවලා. නමුත් ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහේද? ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ගැන බැලුෙවොත් අද අහිංසක
කාන්තාවකට පාෙර් යන්න බැහැ. ළමයකුට ෙගදර ඉන්න බැහැ.
ෙම් රෙට් කුඩු, ගංජා, කසිප්පු, ගණිකා මඩම්, කැසිෙනෝ ඕනෑ තරම්
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් හැම ෙකොණකම ළමා දූෂණය ෙපෙනන්න
තිෙබනවා. ආරක්ෂක අංශෙය් අය අද පාරවල pavement හද හදා
ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් විධියට සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් ෙමොනවා
කරන්නද? ඒ නිසා තමයි අහිංසක ෙරොෙෂේන් චානක ෙම් රෙට් වැඩ
කරන ජනතාවෙග් EPF, ETF ආරක්ෂා කරන්න ජීවිතය පූජා
කෙළේ. ඒ ෙරොෙෂේන් චානක මරපු, ෙපොලිස්පති හැටියට ඉඳලා අස්
වුණු මහින්ද බාලසූරියට ෙමොනවාද කෙළේ? දැනට දවස් ෙදක
තුනකට ඉස්සරෙවලා ෙගනැල්ලා ෙපොලීසිය ආරක්ෂා කරන්න
කියලා එතුමාට භාර ෙදනවා. ෙමොකද, ඡන්දයක් එන නිසාද?

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

It is very unfair to blame - [Interruption.]
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

There is no point of Order in that. What is unfair?
That is not a point of Order.- [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Balasuriya is a clever officer. The Hon. Member is
saying that he has murdered somebody. This must be
removed, Sir.- [Interruption.]
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I have no time to waste on these types of points of
Order. මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්නම්, වයඹ පළාෙත් නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පති විසින් සියලුම ෙපොලිස් ස්ථානවලට එවලා තිෙබන
පකාශය. දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා වයඹ පළාත තුළ විවිධ ෙහේතු
නිසා-[බාධා කිරීමක්] Sir, please bring the House to order. If

the first speaker from the Opposition is disturbed like this
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

There is no point of Order. You may continue your
speech, Hon. Member.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Thank you, Hon. Deputy Speaker.
විවිධ ෙහේතු නිසා ෙසේවය අත් හිට වූ සියලුම ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙමන් ෙතොරව යළි
ෙසේවෙය් පිහිටුවන්න කියා දැනුම් දී තිෙබනවා. අය වැෙයන්
රුපියල් ෙකෝටි 35,800 ෙවන් කරන්ෙන් ෙම්වාෙග් ෙද්වල්
කරන්නද? ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
දිස්තික්කෙය් නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති තමයි ෙමෙහම ඉදිරිපත්
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කරන්ෙන්. ෙම්වාද කරන්න හදන්ෙන්? ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්?
ෙම් රට ආරක්ෂා කරන්න හදනවාද, නැත්නම් නැත්තටම නැති
කරලා ෙම් රට ජුණ්ටාවක් බවට පත් කරන්න හදනවාද? මම ෙම්
පකාශ කෙළේ නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති ඉදිරිපත් කර තිබූ පකාශය.
අය වැෙයන් සියයට 8ක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට්
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් පවතින රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට.
ෙම් රටට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න බැරි නම් ෙමොකටද රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ෙමපමණ මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන්?
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා තිෙබනවා,
රුපියල් ෙකෝටි 18100ක්. නමුත් අපට ෙපන්වන්න පුළුවන්ද, ෙම්
ෙකෝටි 18100න් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න කටයුතු කර තිෙබන
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා? ෙම් අය වැෙයන් පළාත් සභාවට
රුපියල් ෙකෝටි 23500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒවාෙග්ම
ෙසෞඛ
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 14100යි. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 11300යි. නමුත් ගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට රුපියල් ෙකෝටි 73700ක් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම සියයට 45 ක්
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් තමාෙග්ම අමාත ාංශයට. නමුත් ෙම්
රෙට් දූෂණය නැති කරන්න ශත පහක්වත් ෙවන් කරලා
තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් මෑතකදී කරපු ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන්
රුපියල් ෙකෝටි 7400 ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙග්ම තවත්
රුපියල් ෙකෝටි 5900ක අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි 13300 නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
ෙම්ක කවුද කෙළේ කියන පශ්න විසඳන්න ෙමොකුත් කරලා
තිෙබනවාද? ෙම්වා ෙම් රෙට් අහිංසක පාරිෙභෝගිකයා ෙගවනවා.
ෙතල් ලීටරය රුපියල් 72ට ෙම් රටට ආනයනය කරන්න පුළුවන්
හැකියාව තිෙබනවා.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නැහැයි කියන්ෙන්
අපට ආණ්ඩුව බාරෙදන්න අපි ෙපන්වන්නම්. ඔබතුමන්ලාෙග්
චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය් ආර්ථික වර්ධනය
ඍණ අගයක පැවැතිලා, පැය 8ක් විදුලිය ෙනොමැතිව තිබුණු
තත්ත්වයක් තුළ-
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එන්ෙන් කියලා. 2010දීත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව දුන්නා. නැවත වරක් ඒ
වාෙග් ෙබොරු කරන බව තමයි ෙම් අය වැය තුළිනුත් ඔප්පු කර
තිෙබන්ෙන්.
මම අහනවා, ෙහජින් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද
ගත්ත පියවර කියලා. Genevagate කියා ෙගන, දැන් කියනවා,
ෙකෝටි 18ක් නැති ෙවලා කියලා. ඒ මුදල් සම්බන්ධෙයන් පී.බී.
ජයසුන්දරෙග් වාර්තාව ෙකෝ? ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු
කරන්න. ෙලොකුවට ෙපෝස්ටර් ගහන්න, ෙලොකුවට ශබ්ද කරන්න ඒ
වාෙග් හැම ෙදයකටම මුදල් ෙවන් කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි, ෙම්
නැති වන සල්ලි ගැන මුදල් ඇමති වශෙයන් ජනාධිපතිට කරුණු
ඉදිරිපත් කරන්න බැරි?
ඊළඟට, මම කියන්න කැමැතියි මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
ගැන. එදා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විවෘත කරන ෙකොට එතැන ෙතල්
ටැංකි හදලා තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය අවුරුද්ෙද්යි ඒවා ඉදි කරන්න
පටන් ගත්ෙත්. ඉදි කරලා අෙගෝස්තු මාසෙය් විවෘත කළා. මා ළඟ
ඒ වාර්තාව තිෙබනවා. ඒෙක් ෙතල් ටැංකි 3 ඇතුළු ෙගොඩනැඟිලි
කඩා වැෙටනවා කියන එක ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය වාර්තා කරලා තිෙබනවා.
වරාය අධිකාරිය හදපු ෙද් ඔබතුමන්ලාෙග් ලංකා ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාවට බලහත්කාරෙයන් විකුණන්න හදනවා.
ඔබතුමන්ලා කියනවා, "අපි ගන්ෙන් නැහැ. කරුණාකරලා ඒවා
හරියාකාරව හදලා ෙදන්න" කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා,
නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ගන්න කියලා. දැන් ඝට්ටනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා ෙන්ද? හදලා මාස 3ක් වැනි කාලයකින් ෙතල් ටැංකි
කඩා වැෙටන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථිකය වාෙග් තමයි. ෙතල්
ටැංකි පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොඩනැඟිලි සම්පූර්ණෙයන්-

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

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

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එෙහම එකක් නැහැ.

யக்

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

ඒ ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමාත් අවුරුදු 5ක් හිටියා ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. අපි ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ඒ
ඍණ ආර්ථිකය අපි ධන ආර්ථිකයකට පරිවර්තනය කළ බව.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමාත් හිටියා
ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි පාරිපාලනෙය් හිටිෙය් නැහැ. අපි මාස 6ක් හිටියා. අපව
එෙළව්ෙව් ෙමොකක් නිසාද? විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි
කරන්න ඕනෑ කියලා එදා කියපු ආණ්ඩුව අවුරුදු ගණනාවක් ගියත්
තවම ඒක අෙහෝසි කරලා නැහැ. තියා ෙගන ඉන්නවා. දැන්
කියනවා, ෙලෝකෙය් තස්තවාදය නැහැයි කිව්ෙවොත් විධායකය
අෙහෝසි කරනවා කියලා. ෙම්කටද 2005 දී වරමක් ලබා දුන්ෙන්?
2005 දී කිව්ෙව්, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න තමයි

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. මා ඒක ඔප්පු කර ෙපන්වනවා.
ඔබතුමා කරුණාකර අපට කියන්න, "ඒ ෙතල් ටැංකි මාස 3ක් තුළ
කඩා වැෙටන්ෙන් ඇයි?" කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථිකය වාෙග්
තමයි ඒවාත් කඩා වැෙටන්ෙන්. අලුෙතන් හදන ඒවා ටික ඔෙහේ
කඩා වැෙටනවා. ෙම්වාට උත්තර නැහැ ෙන්ද?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ගල් අඟුරු
ආනයනය කිරීම. එදා හර්ෂ ද සිල්වා ගරු මන්තීතුමා කරුණු
කියලා ෙකෝටි 150ක අලාභයක් සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා
ඇහුවා? ඒවාට උත්තර නැහැ. ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ දාන්න අවසර
ෙදන අයට ෙම්වා ආනයනය කරන්න හැකියාව තිෙබන නිසාද ඒවා
විමර්ශනයට ලක් ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා
බලා කටයුතු කරන්න අවුරුදු ෙදකක් යනවාද? ෙම්කම ෙන්ද
ජිනීවාවලදීත් ෙහළිදරවු වුෙණ්? අෙප් Embassy එක
පතිසංස්කරණය කරන්න ෙකොටින්ට භාර දීලා තිබුණා. ඒක දැන්
ෙහළිදරවු ෙවලා ඉවරයි. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාත්, අෙප් ජී.එල්.
පීරිස් ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන පකාශයන් කරලා ඉවරයි. ෙම්
කාරණයට දැන් අවුරුදු හතරක් ගතෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා
යටපත් කර තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම්වා තමයි අවශ වන්ෙන්.
අලුෙතන් මුදල් ෙසොයන්නට ඕනෑ නැහැ. ෙම් නැති ෙවලා තිෙබන
මුදල් ලබා ගන්නට පුළුවන් නම්, ෙම් මුදල් ටික ජනතාවට
තමන්ෙග් ජන ජීවිතය සුවපත් කර ගැනීම සඳහා ලබා ගන්නට
පුළුවන් ෙව්වි කියන එක තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී අදහස්
කරන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ශීලන්කන් ආයතනය අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 3,200යි.
තමන්ෙග් මස්සිනා එතැන සිටින නිසාද ෙම් ගැන ශබ්ද කරන්ෙන්
නැත්ෙත්? අර කිස් ෙනෝනිස්ට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ඇති කරපු එයාර් ලයින් එක නිසාද ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 150ක
අලාභයක් තිෙබද්දි පවත්වාෙගන යන්ෙන්?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔය බජට් එක ගැනද කථා කරන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

බජට් එක ගැන තමයි. සමෘද්ධිය සඳහා ෙම් මුදල් ෙවන් කළා
නම්- [බාධා කිරීමක්] සියයට 200ක් වැඩි කරන්නට පුළුවන්.
එතැන රුපියල් ෙකෝටි 3,200ක අලාභයක්. සමෘද්ධි සහනාධාරය
වැඩි කරන්න රුපියල් ෙකෝටි - [බාධා කිරීමක්]

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.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

He must know to respect the Standing Orders. He is
referring to the conduct of a Member of this House.
Please ask him to withdraw that.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If there is anything contrary to the Stading Orders, that
will be expunged.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What is contrary? I only mentioned
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙමතැන මන්තීවරෙයක් ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. එෙහම
මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා නම්, ෙතොප්පිය හරි නම් දමාගන්න.
ෙම් අවස්ථාෙව් දී වරාය අධිකාරිය ගැන කථා කරනවා නම්, අපි
දවස් හතර පහකට ඉස්සර ෙවලා ගියා ෙමතැන සිදු වන වංචාව
ගැන බලන්න. වරාය අධිකාරිය තිෙබන්ෙන් වරාෙය් කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් මිසක්, ඉදිරියට එන ජනාධිපතිවරණයක්
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සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න ෙනොෙවයි. අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් එතැන ගිහිල්ලා
ෙව්දිකා හදන්නයැ. චීනෙයන් ෙගන්වන TV පුඵල් තිර උපකරණ
සවි කරන්න stage හදන්න යැ. එෙහම නැත්නම් ජනාධිපතිෙග්
පින්තූරය ගහපු ෙබෝඩ් ලෑලි හදන්නයැ . ෙම් අය වැෙයන් රුපියල්
ෙකෝටි 450ක් ෙවන් කරනවා, ෙම් වරාය අධිකාරිය ෙවනුෙවන්.
ෙම් අය කරන්ෙන් ෙම්වා කාබාසිනියාවට ලක් කිරීමද? ඉතින්
ෙම්වා ගැන පශ්න කළාම ෙම් අයට ඇඟට දැෙනනවා.
වන්දිභට්ටයන් වාෙග් සිටින ෙම් අයට ෙලොකු කැක්කුමක්
තිෙබනවා. නමුත් අපට ඊට වඩා කැක්කුමක් තිෙබනවා, අහිංසක
ජනතාවට ෙබොරුව, ෙපෝඩාව කරලා තිෙබන නිසා. අපි ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින පුද්ගලයන් වශෙයන් අපි ෙපන්වන්නට
අවශ ෙවනවා, ෙකොෙහොමද ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය මීට වඩා
සරුසාර කරන්ෙන් කියන එක. ඇමතිවරුන්ට ලක්ෂයක වැටුප්
වැඩි කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ඇමතිවරුන් කාර් හතරක්,
පහක් තියාෙගන ඉන්න එක ෙනොෙවයි කරන්නට ඕනෑ. ඒ අහිංසක
ජනතාවට පතිලාභ ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි
සිතන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් ජනතාව දන්නවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ආණ්ඩු කරපු හැම අවස්ථාවකදීම තමන්ෙග් සාක්කුෙව්
සල්ලි තිබුණු බව. සැමවිටම ජනතාවෙග් සාක්කුවල සල්ලි තිබුණු
කාලයක තිබුණු ආණ්ඩුවක් ෙපරළලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව පත්
වුෙණ්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තුළින් හැම ෙවලාවකම
ජනතාවෙග් සාක්කුව ශුද්ධ කරන එක තමයි කරන්ෙන්. රුපියල්
10ක් එක පැත්තකින් සාක්කුවට ෙගනැල්ලා දමලා, අෙනක්
පැත්ෙතන් රුපියල් 100ක් පික් ෙපොකට් ගහන ආණ්ඩුවක්
ෙනොෙවයිද ඔබතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්? අන්න ඒක
තමයි ෙවනස. ෙමතැනින් ඒ බව ඔප්පු වී ෙගන යනවා.
ඒ නිසා මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් අහනවා, ෙම් මුදල් ෙවන්
කිරීම ෙකොයි ආකාරෙයන්ද බලපාන්ෙන් කියලා. ෙම් නිසා ෙන්ද
ගරු පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමා අෙගෝස්තු මාසෙය් 1වැනි දා "Daily
Mirror" පුවත් පතට "Economic Crisis in the Offing" යනුෙවන්
පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඒ විධියට පකාශ කරනවා. ඊට
පස්ෙසේ ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්වහන්ෙසේෙග්
පකාශයක් “It is time to change the system. The Government
is corrupt and beyond redemption” යනුෙවන් සටහන් කර
තිෙබනවා. ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්වහන්ෙසේ තමයි
එෙහම
කියන්ෙන්.
ෙම්
ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුෙව්ම
ෙකොටස්කරුවන්. ඒ වාෙග්ම තමයි ගරු පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා කියනවා, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඡන්දය ඉල්ලපු
අපට දැන් ලජ්ජයි" කියලා. ෙම්වා කියන්ෙන් විපක්ෂය ෙනොෙවයි.
අද ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂා කරන්න හදන ආණ්ඩුෙව්
ෙකොටස්කරුෙවෝ; ඇමතිවරු. ගල් අඟුරු ෙගන්වීෙම්දී කරපු වංචාව
එදා අපි ෙපන්නුවාට පස්ෙසේ ඒක විමර්ශනයට ලක් කළා.
විමර්ශනයට ලක් කරලා දවස් 5කට පස්ෙසේ එතුමා අමාත
ධුරෙයන් ඉවත් කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා, ගරු
පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය, ඒ ඔක්ෙකෝම කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හරියාකාරව ෙගනියන්න ඕනෑ
කියන එක ෙන්ද? නමුත් ඒක සාක්ෂාත් ෙවලා තිෙබනවාද?
ෙම් අවස්ථාෙව් මම ෙම්කත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට්
කැසිෙනෝ නැහැයි කියපු ආණ්ඩුව තමයි, ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ අය
වැය තුළින් කැසිෙනෝශාලා ඇතුළට යන සියලු ෙදනාෙගන්ම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100 බැගින් ෙසොයා ගන්න හදන
හිඟන්නාෙග් ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරුතර
මහානායක ස්වාමින්වහන්ෙසේලාට ගිහිල්ලා කියනවා, "අෙප් රෙට්
කැසිෙනෝ නැහැ, ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ සඳහා අපි අවසර දීලා නැහැ,
අපි ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ" කියලා.
එවැනි ෙද්වල් කිව්වාට,-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා,
තිෙබනවා.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක

කාලයක්
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

තව මිනිත්තු 5ක කාලයක් ලබා ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I will give him time.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ නැහැයි කියපු ආණ්ඩුව අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙකොෙහොමද ලජ්ජා නැතුව කියන්ෙන්
"කැසිෙනෝශාලාවලට ඇතුළු වන සියලු ෙදනාෙගන්ම අපි US
Dollars 100 බැගින් අය කරනවා" කියලා?
අෙනක් පැත්ෙතන් අය වැය තුළින් ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීමට
හැකියාව ඇති කරලා තිෙබනවා කියන්ෙන් නීත නුකූල ෙනොවන
ෙද්වල් කරනවා කියන එක ෙනොෙවයිද? ඒ නිසා අපි ෙම්
අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්, කරුණාකර ෙබොරු කරන්න එපා කියන
එකයි. ෙම් අය ලජ්ජා නැතුව කරන වැඩ අද අපි ෙපන්වා ෙදන
ෙකොට අපි ආණ්ඩු විෙරෝධී කියා කරනවා කියලා කියනවා. ඔව්,
ෙම් කැසිෙනෝ නවත්වන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? නීත නුකූල ෙදයක්
නම් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න. නීත නුකූල නැත්නම්
ෙකොෙහොමද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100 බැගින් අය කරන්ෙන්?
ජනතාව කැසිෙනෝවලට යනවා කියන එක ෙම් ආණ්ඩුව
පිළිඅරෙගන තිෙබනවා ෙන්ද? ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්
අහන්ෙන්, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ටික හරියාකාරව
ෙවන් කළා නම් ජනතාවට මීට වැඩිය ෙසේවයක් ලබා ෙදන්නට
පුළුවන් ෙන්ද කියන පශ්නයයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම Port City එක
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. බදු විරාමයක් ලබා ෙදනවාය
කියපු ෙම් ආණ්ඩුව දැන් කියනවා, "අපි සුද්දන්ට ඉඩම්
විකුණන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැහැයි කියලා
අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා, Strategic Development Projects
Act යටෙත් සුද්දන්ට ඕනෑම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්" කියලා.
Port City එෙක් අක්කර 500ක් චීන්නුන්ට ෙදනවා. "ෙකොළඹින්
අක්කර 500ක් බදු රහිතව අත් පත් කර ගන්න" කියලා චීන
ෙකොම්පැනියකට ෙදනවා. ෙම්ක තුළින් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්?
ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ඉඩම්වල මිල අඩු ෙවනවා.
චීනකරණයක් වීමට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙද්ශානුරාගෙයන්
කටයුතු කරන ආණ්ඩුවක් ෙම් අය වැෙයන් ඒවාට බදු දැම්මාද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)
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ඔව්, ඔව්. චීනකරණය. ඕවා තමයි ෙවන්ෙන්. සාමාන ෙයන්
අපි කියන්ෙන් දිවංගත ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහතා සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් මැෙල් ජාතිකයන් ආරක්ෂා කරන්න
සුද්දන්ෙගන් ෙම් රට නිදහස් කර ගත්තා කියලා ෙන්. දැන් ඒකට
චීන ජාතිකයනුත් එකතු කරන්න අවශ යි. ෙමොකද, වැඩි කල්
යන්නට ඉස්ෙසල්ලා චීන පැටව් ඒ පැත්ෙතන් ඒවි. ෙම් යන
විධියට චීන නගරාධිපති ෙකෙනකුත් ෙකොළඹින් බිහි ෙව්වි. ඒක
තමයි ෙවන්ෙන්.
ඉතින් ෙමොනවාද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන කියන්ෙන්? ෙම්
රෙට් අමාත ාංශ 76ක් තිෙබනවා. නමුත් මුදල් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන්, වැඩ කරන්න පුළුවන් අමාත ාංශ අටකට විතරයි
ෙන්ද? අනික්වා ඔක්ෙකොම remote control ෙන්ද? ඇයි ෙම්
ඇමතිවරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත්?
ඔබතුමන්ලා, ඉදිරි දැක්මක් සහිතව වැඩ කරන ආණ්ඩුවක
ෙකොටස්කරුවන් නම් ඇයි ෙම් මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?
මම ඉතා ඕනෑකමින් අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා සුද්දන්ට උදවු කරන
විධියට අෙප් ශී ලාංකිකයන්ටත් උදවු කළා නම් අෙප් රට මීට වඩා
ෙකොතරම් සරුසාර ෙවනවාද කියන එකයි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ව වස්ථාවට බැණ
බැණ, විවෘත ආර්ථිකයට බැණ බැණ, ඒ තුළින් ජීවත් ෙවවී රෙට්
ආර්ථිකය සූරා කන ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි අහන්ෙන් කරුණාකරලා
ජනතාව ගැන හිතන්ෙන් නැද්ද කියායි. මම ෙම් අය වැෙය් යථා
තත්ත්වය ෙපන්වන්නයි හදන්ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමන්ලා තමයි බණින්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි බණින්ෙන් ඔබතුමන්ලා කරන ෙපෝඪාව නිසයි. රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරනවාය කියා
අපි කිව්වාම -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙමතුමා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ගැන කථා කරනවා.
ඉල්ලා අස් වීෙම් ලියුම් දීලා තමයි එදා ඇමතිවරු ඒ ආණ්ඩුෙව්
හිටිෙය්. එතෙකොට එදා පජාතන්තවාදය ෙකොෙහොමද?

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

අලුත් වචනයක්.

That is not a point of Order.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
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අපත් එක්ක තර්ක කරන්න එපා. තර්ක කරන්න, මුදල්
ඇමතිතුමාත් සමඟ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ඉල්ලා අස් වීෙම් ලිපියක් ගැන කියනවා.
ඔබතුමන්ලාටත් ඕනෑ ෙද්වල් තමයි අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඔතැන ඉඳෙගන සද්ද කළත් අපට ඇවිල්ලා
කියන්ෙන්, අෙන් අපට කථා කරන්න බැහැ; ඒ නිසා අපි
ෙවනුෙවනුත් කථා කරන්නය කියායි. [බාධා කිරීමක්] අස් ෙවන
එක ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව අස් ෙවන්න ඕනෑය
කියන එක තමයි අපි ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. ෙමොකද,
ජනතාවට කිසිෙසේත්ම උදව් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවත
වතාවක් ෙමතැනදි අපි අහනවා, ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන් විධියට අඩු කරලා තිෙබන වියදම් ෙමොනවාද
කියා. ඇයි ෙතල් මිල අඩු කෙළේ නැත්ෙත්? ඇයි විදුලි බිල අඩු
කෙළේ නැත්ෙත්? ඇයි ජීවන වියදම අඩු කෙළේ නැත්ෙත්? ෙමතැනදි
supermarketsවලින් අහලා තිෙබනවා බඩු මිල අඩු කරන්න
පුළුවන්ද කියා. ෙමෙහමද රෙට් මුදල් ඇමතිවරෙයක් කටයුතු
කරන්ෙන්? මුදල් ඇමතිවරෙයක් කියන්න ඕනෑ, ෙමන්න
ෙමෙහමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්; ෙමන්න ඉතිරි කිරීම, ෙමන්න
අෙප් ආදායෙම් වැඩි වීම, ආදායම වැඩි ෙවච්ච නිසා ඔබතුමන්ලා
කරුණාකර ෙම් වියදම දරන්න කියායි. ඒවා ෙමෙලොව ෙදයක්
නැහැ. එදා සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒ ෙදය කළා. එදා අපි ඊට
විරුද්ධව මතයක් පකාශ කළත් එතුමා ඒ කටයුතු කරපු ආකාරය
ෙපන්නුවා. එතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා, අඩු ගණෙන් ෙමන්න
ෙමෙහම තමයි කරන්න ඕනෑ කියලා කියන්න. දැන් ෙමොනවාද
කරලා තිෙබන්ෙන්? පාෙර් යන ෙකොට වැඩිමහල් අහිංසක
පුද්ගලයකු කිව්ව නිසා ගෑස් මිල අඩු කළා.

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශයට ෙවන් කරනවා, රුපියල් ෙකෝටි 235ක්. ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි 235න් සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පිට
රට ෙකොම්පැනිත් සමඟ හිතුමෙත් ගිවිසුම් ගහනවා, ශී ලංකාව
නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් විධියකට market කරන්නය
කියලා. ෙම් activities outsource කරනවා. අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් අෙප් තානාපති
කාර්යාලවලට මිසක් ෙවනත් ඒවාට ෙනොෙවයි. අපි තානාපති
කාර්යාලවලට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් විෙද්ශ ෙසේවාවල සිටින
අෙප්ම අය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නයි. එම නිසා මා
අහනවා, අපි ෙමතැන මුදල් ෙවන් කෙළේ -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඊළඟට ඌව පළාතට ගියාම එහි ආර්ථිකය කඩා වැටී තිෙබන
නිසා සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාට කිව්වා,
ෙමෙහම කරන්නය කියලා. ෙමෙහමද, මුදල් ඇමතිවරයකු
හැසිෙරන්න අවශ වන්ෙන්? මුදල් ඇමතිවරයකු කියන්ෙන්
අවුරුදු ගණනාවකට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න තිෙබන
අමාත ාංශයක් භාරව සිටින ඇමතිවරෙයක්. වැඩිමහල් ෙකනකු
කිව්වා කියලා ෙහෝ ෙපොඩි ළමයකු කිව්වා කියලා ෙහෝ ඒ අනුව
ආර්ථිකය හදන්න ගියා නම් මාර වැෙඩ් ෙවන්ෙන්.

Sir, if you listen carefully, he is using vituperative
language and what he says about the Hon. Sajin De Vass
Gunawardena is incorrect. How can he refer to the
conduct of a Member? He cannot do that. He is talking
about the conduct of a Member.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට හරියාකාරව
මුදල් ෙවන් කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
ඔබතුමන්ලා ෙගන්වා ෙගන සාකච්ඡා කරන්න කටයුතු කළාද?
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් ෙකෝටි 400යි, එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන්. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 400යි. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 400න්
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්? එම නිසා මා ඉතාමත්
ඕනෑකමින් නැවත කියන්ෙන්, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් අය වැයක් ෙනොෙවයි කියලායි.
ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කරන්න බැහැයි කියන එක අපි ඔප්පු
කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් හැම පවුලකම වියදම රුපියල්
4,066කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා එය පතික්ෙෂේප
කරනවා නම්, අපි ෙපන්වන්නම් එය වැඩි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා. ෙම් රෙට් දූෂණය නැති කරලා ෙපන්වලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
තමයි, ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා ඇති කරන මාර්ග අඩු කරලා
තිෙබනවා මිසක් වැඩි කරලා නැහැ. රැකියා 50,000ක් ඇති
කරනවාය කිව්වා. මා කිව්වා වාෙග් හැම අවුරුද්ෙද්ම රැකියා
125,000ක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඇයි, එය කියාත්මක කරන්ෙන්
නැත්ෙත්? ඒ කියන්ෙන්, රැකියා 75,000ක් අඩු කරලා තිෙබනවාද?
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර
නිකරුෙණ් ශබ්ද කරන්න එපා. ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙසෞඛ අමාත ාංශයවත් හරියට ෙගන
යන්න බැරිව, මුදල් ෙවන් කළාම එය කියාත්මක කරන්න බැරිව

That will be looked into and if there is any such
statement, that will be expunged.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

All I can say is that these are the types of people who
are defending the Government. We are only saying good
to what is good. You have reduced VAT by 1 per cent;
that is very good. You have reduced the PAYE tax to 16
per cent; that is also very good.
ෙකොෙහොමද සාමාන ජන ජීවිතය නඟා සිටුවන්ෙන්? අඩු
ගණෙන් ෙඩොලර් ෙදකක තුනක ආදායමින් ජීවත් වනවාය කියන
අයෙග්වත් ආදායම වැඩි කරන මාර්ගය ෙකෝ? ෙමහි PAYE tax
අඩු කළාය කිව්වාට ෙවනසක් තිෙබනවාද? ෙමහි ජීවන වියදම අඩු
කර තිෙබන බව සඳහන් වන්ෙන් ෙකොතැනද? අන්න ඒ ගැන තමයි
අප ෙම් පශ්න කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ඡන්දයක් තිෙයද්දී අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරමින් ෙමවැනි ෙද් පකාශ කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුතු
වන්ෙන්. ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ඡන්දයක් එනවා. එවිට ෙමහි
කථා කරන එක පතිලාභයක්වත් ජනතාවට ලැෙබන්න පුළුවන්ද?
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පතිලාභ ලැෙබන්න තිෙබන්ෙන්
ජනවාරි මාසෙය් 28වැනි දායි. ඒ, 28වැනි දාට ආසන්නෙය්
ලැෙබන පඩිය තුළිනුයි. ඊට ඉස්සර ෙවලා ආණ්ඩුව ෙපරළලා
ඉවරයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අන්න ඒ නිසා ෙම්
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දවල් හීන.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව් ඉතින්. දවල් හීන තමයි අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්. අපට
දැනිලා තිෙබන්ෙන් ඕක විතරයි ෙන්. අපි ෙමතැනදී විකල්පයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඔබතුමන්ලා නැත්තටම නැති කරලා තිෙබන
ෙම් ආර්ථිකය අපි හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන
කියන්නයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු ආචාර්ය සරත්
අමුණුගම මහතා. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the
Chair?

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்
பிறகு,
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ
ෙදන්න.

කථානායකතුමනි, මට තවත් මිනිත්තුවක්

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

[පූ.භා. 10.55]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

දැන් මිනිත්තු අටක් වැඩිපුර දීලා තිෙබනවා.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

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

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම්
අවස්ථාෙව් නැවත මතක් කරනවා, කරුණාකර රෙට් ආර්ථිකය
හදන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අපි දැන් කියනවා,
"මහින්දට බැහැ" කියලා. ඔව්, රෙට් කරන ෙම් විනාශය
නවත්වන්න බැහැ. ෙම් රෙට් ඉඩම් සුද්දන්ට විකුණන එක නැති
කරන්න බැහැ. දූෂණය වැඩි වීම නවත්වන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැති වන එක
නවත්වන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ණය වැඩි වීම අඩු
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි "බැහැ"
කියලා කියන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි බයක් තිෙබන්ෙන්. නිදහස ලැබූ
දා ඉඳලා හැම අවස්ථාෙව්දීම රෙට් ආර්ථිකය හැදුෙව්, රට හැදුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය මිස ෙවනත් පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. එදා
ඩී.එස්. ෙසේනානායක, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර් ෙජෝන්
ෙකෝතලාවල, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, රණසිංහ ෙපේමදාස, ඩී.බී.
විෙජ්තුංග, රනිල් විකමසිංහ හදපු ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්
කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය වටා ජනතාව එක්ෙරොක් ෙවන්න
ඕනෑ. ෙම් අය වැය පුස්සක්. ෙමමඟින් ජන ජීවිතය අමාරු ෙවනවා
මිසක් පහසු වන්ෙන් නැහැ. අංක ගණිතය අනුව ෙමහි විජ්ජාවක්
විතරයි කර තිෙබන්ෙන් කියන එක මතක් කරනවා. කරුණාකර
ෙමය පරාජය කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වන්න කියලායි
කියන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි අද අෙප් රෙට්
ෙගවල්වලින් සියයට 97කට විදුලිය දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. මීට දින කීපයකට ඉස්සර ෙවලා අපි විදුලිය බිලත්
සියයට 25කින් අඩු කළා. ඊෙය් සෑම නිවසකම පැය තුනක් පමණ
රූපවාහිනිය දමා තිෙබන්න ඇති. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන්- අෙප් ඉදිරි ගමන පිළිබඳව, 2015
වර්ෂෙය් අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද, ඒ
වාෙග්ම අෙප් 2020 දර්ශනය තුළ එන අවුරුද්ෙද් අපි කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියන කරුණු සියල්ලම අපි දැන් අහපු විධියට
ෙනෙමයි, ඉතාම සරල විධියට, පැහැදිලි විධියට, හැම ෙදනාටම
ෙත්ෙරන විධියට ෙත්රුම් කර දුන්නා. ඊෙය් හවස් වනවිට ෙම් මුළු
ලංකාෙව්ම අය ඉතාම පැහැදිලිවම දන්නවා, ෙම් අය වැය
ෙමොකක්ද කියා. ෙමොකක්ද එහි අර්ථය, එහි වාසිය තිෙබන්ෙන්
කාටද, ෙම් මත අපට විශ්වාසක් තියා ගන්න පුළුවන්ද කියන හැම
පශ්නයක්ම ඊෙය් හවස ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දු
කරලා ඉවරයි කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරනවා. ඒ
අනුව තමයි ඊෙය් මුළු රට තුළම විෙශේෂ පෙබෝධයක් තිබුෙණ්.
පුවත් පත් බලන්න. ඊෙය් හැම තැනම රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා,
කණ්ඩායම් එක්කාසු ෙවලා විශාල උෙද ෝගයක් තිබුණා. ෙම් අය
වැය තුළින් සහ ලබන අවුරුද්ෙද් ඇති ෙවන විවිධ ඡන්ද ආදිය
තුළින් අෙප් රට අනිවාර්යෙයන් තවත් ඉස්සරහට යනවා කියන ඒ
හැඟිම, ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඊෙය් ඉඳන් ෙම් රෙට් ජනතාවට
ෙනොවරදවාම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ පසු බිම තුළ තමයි අපි ෙම් අය
වැය විවාදය කර ෙගන යන්ෙන්.
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙදවැනි කාරණාව තමයි ෙම්
අය වැය ඒ සෑම ජන ෙකොටසක් සමඟම සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග්
ඉල්ලීම්වලට සවන් දීලා, හැකි තරම් දුරට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්ම
වචනවලින් අය වැයට ගැබ් කරලා ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්. එම
නිසා අද වෘත්තීය සමිති ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙමොනවාද ෙම්
ෙවෙළඳ මණ්ඩල කියන්ෙන්? එක එක අංශවලට සම්බන්ධ වුණු
කියාකාරී ෙකොටස් ඔක්ෙකොම කියන්ෙන් අෙප් දීර්ඝ කාලීනව
තිබුණු පශ්න ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සානුකම්පිතව
බලා කිසියම් විසඳුමක් ෙදන්න මහන්සි අරෙගන තිෙබන බවයි.
ඒකයි සම්පිණ්ඩනය. ෙමොන රාමුවක් තුළද, ෙකොයි පසුබිමක් තුළද
අපි ඉදිරියට යන්ෙන් කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි කර දීම
අෙප් වගකීමක් ෙවනවා. ඉස්සර වාද විවාද වාෙග් ෙනොෙවයි. මහ
ජනයා දැනටමත් දන්නවා, ෙම්ෙක් සත ය ෙමොකක්ද කියා. ෙමවර
අය වැෙයන් තමන්ට වාසි තිෙබන බව මහ ජනතාව දැනටමත්
දන්නවා. දැන් අප කල්පනා කරන්ෙන්, -

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම් විවාදය කරනවා නම් අතරින් පතර නවත්වන්න බැහැ.
අපටත් පුළුවන්, තමුන්නාන්ෙසේලාට - [Interruption.] Yes,
definitely. So, we must not have that.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Madam, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණු සහන දීලා
ඉවර ෙවලා ද ෙමවර ඔබතුමන්ලා සහන ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ෙම්කද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
හඬ? තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
අංෙගොඩ ෙනොෙවයි. අංෙගොඩ යන්න, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්
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නැතිව. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අප
අය වැයක් දිහා බලනෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම බලන්ෙන්
macroeconomic situation එක. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් මුළු
පළල් ආර්ථික චිතය සහ ඒවාෙය් පධාන -

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සාර්ව ආර්ථික.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සාර්ව ආර්ථික චිතය දිහා ඉස්ෙසල්ලාම බලන්න ඕනෑ. අෙප්
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කියපු හුඟක් ෙද්වල් කාරක සභා
අවස්ථාෙව් දී සාකච්ඡා කර පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවීෙම් විවාදෙය් දී එක
එක විෙශේෂිත කරුණු ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. සාර්ව
ආර්ථික කමය ෙමොකක්ද, අප ඉදිරියට යනවා ද නැද්ද කියා තමයි
ෙම් විවාදෙය් දී සාකච්ඡා කරන්ෙන්. දැන් පධානම ෙද් ෙමොකක්ද?
අප බලන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ආදායම සහ වියදම අතර තිෙබන
පරතරය අඩු කර ෙගන, අඩු කර ෙගන යනවා ද කියා. ෙමොකද, ඒ
මත හුඟක් ෙද්වල් රඳා පවතිනවා. Budget deficit කියනවා;
budget gap එක කියනවා. අප විගහයක් කරනෙකොට
ඉස්ෙසල්ලාම බලන්න ඕනෑ, ෙම් රජය තමන්ෙග් ආදායම වැඩි
කරෙගන තිෙබනවාද, වියදම් හසුරුවලා තිෙබනවාද, සැලැස්මක්
අනුව ෙම් පරතරය අඩු කර තිෙබනවාද කියා. ඒක තමයි අප
ඉස්ෙසල්ලාම බලන්න ඕනෑ ෙද්. ඒක සාර්ථකද නැද්ද කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලාම තීරණය කරන්න. මම සංඛ ා ෙල්ඛන ටිකක්
ෙදන්නම්.
2009 වර්ෂෙය් අෙප් අය වැය පරතරය සියයට 9.9 යි. 2012
ෙවනෙකොට අපි ඒක සියයට 6.4 දක්වා අඩු කළා. 2013
ෙවනෙකොට සියයට 5.9ට අඩු කළා. 2014
වර්ෂෙය් අපි
ෙපොෙරොන්දු පකාර සියයට 5ට සීමා කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඊෙය් පකාශ කළ පරිදි, 2015 ෙවනෙකොට සියයට 4.6 දක්වා අය
වැය පරතරය අඩු කරන්න අපි සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. කවුරු
ෙමොන කරුණු කිව්වත්, පධාන සාධකය වන අය වැය හිඟය
පියවීෙම් ඉලක්කය අපි දිගටම පවත්වා ෙගන යනවා. ෙම්
අවුරුද්ෙදත් ඒ ගමන දිගටම ෙගන යන්න සැලසුම් හදලා
තිෙබනවා. ඒ රාමුව තුළ තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්.
තවත් සාධකයක් තමයි අෙප් රෙට් සංවර්ධන ෙව්ගය. අද
ඉතාම පශස්ත තත්ත්වයකට අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් සියයට 7.3ක සංවර්ධන ෙව්ගයකට ගියා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් මුල් කාර්තු ෙදක ගත්තාම සියයට 7.7 ක් දක්වා
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට පක්ෙෂේපණය කරන්න
පුළුවන්, ෙම් අවුරුද්ද අවසාන ෙවනෙකොට සියයට 7.8ක පශස්ත
සංවර්ධන ෙව්ගයක්. දියුණු වන රටවල් සමඟ නියමානුකූලව
සංසන්දනය කරන්න බැරි වුණත්, ඉන්දියාව එක්ක සංසන්දනය
කළත්, චීනය එක්ක සංසන්දනය කළත්, දියුණු රටවල් හා
නියමානුකූලව සංසන්දනය කරන්න බැහැ. සංසන්දනය කළ හැකි
රටවල් හා සසදා බැලුවමත් ඉතාම පශස්ත මට්ටමකට අෙප්
සංවර්ධන ෙව්ගය තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කියනවා 2015 සිට 2017 දක්වා ෙකටි කාලීන
රාමුව තුළ අපි අනිවාර්ෙයන් සියයට 7.5 සිට 8 දක්වා සංවර්ධන
ෙව්ගයන් කරා අෙප් රට ෙගනියන්න සැලසුම් හදලා තිෙබනවාය
කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපි
කථා කළ යුතු මූලික සාධක. එෙහම නැත්නම්, ෙකොෙහේවත් බස්
එකක් හැප්පුනාද නැත්නම් විදුලි කණුවක් කඩාෙගන වැටුණාද
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කියන එක ෙනොෙවයි අපි ෙමතැන සාකච්ඡා කරන්න එන්ෙන්. ඒ
මූලධර්මයන් අපි හරි විධියට හසුරුවනවාද නැද්ද කියා බලන්න
ඕනෑ.
සාමාන න ාය, තර්කය අනුව අෙප් උද්ධමන ෙව්ගය
සංවර්ධන ෙව්ගයට පහළින් යන්න ඕනෑ. ඉතින්, අපි ඒක දැනටමත්
රඳවාෙගන තිෙබනවා. අෙප් උද්ධමන ෙව්ගය දළ වශෙයන් සියයට
5.5 ත් 6 ත් අතර රඳවා ෙගන තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලීනව අෙප්
සංවර්ධනය උද්ධමනයද අභිභවා යනවා. ඉස්සර අෙප් ආර්ථිකෙය්
එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පශ්න ෙගොඩක් මතු ෙවනවා.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ඒක පුද්ගල
ආදායම ගැන. ඊෙය් දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2015 අය වැය
ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා, අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4000 දක්වා යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා කියා. අපි ඉලක්ක කරපු කාලයටත් අඩුෙවන්, ඒ කියන්ෙන්
ඊට
අවුරුද්දකට ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒ ඉලක්කයට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් රෙට් ඒක
පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 7000 දක්වා ෙගොස්
අවසානෙය් 10000 දක්වා යන්නයි. ඒ වාෙග් එක්තරා සැලැස්මක්
අනුවයි අපි වැඩ කරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් විෙද්ශ සංචිත පමාණය අද
වාර්තාගත පමාණයකට ඇවිත් තිෙබනවා. කවරදාකවත් නැතිව
විෙද්ශ සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන10ක
තත්ත්වයට අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක තව ඉදිරියට වැඩි වන
හැටි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙත්රුම් කර දුන්නා; ෙපන්නුවා.
ඉතින් ඒ වාෙග් අෙප් macroeconomic situation එක, අෙප්
සාර්ව ආර්ථික පගමනය ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබනවා. ඒක
නැහැ කියන්න බැහැ. ඒක අපි විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර
මූල ආයතන, අපත් එක්ක ගනු ෙදනු කරන බැංකු, ගනු ෙදනු
කරන රටවල් -ඒ ඔක්ෙකෝම- පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් අවුරුද්ෙද් ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙව් සභාපති නකාඕ මහත්මයා ෙමෙහට ඇවිල්ලා කිව්වා,
ශී ලංකාවත් දැන් ආසියාෙව් සංවර්ධනය වන මූලික රටක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා කියා. ඒ සෑම ආයතනයකින්ම ෙහොඳ
වාර්තාවක් ලැෙබනවා. ෙම් වාර්තා නිකම්ම ෙපොතකට වැෙටන
ඒවා ෙනොවයි. ඒ වාර්තා අනුව, ඒ ratings අනුව තමයි අපට ෙදන
ණය පතිශතය, ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ පමාණය, නැව්වලින් අපට අය
කරන මුදල් පමාණය ඒ තක්ෙසේරුව මත තමයි රඳා පවතින්ෙන්.
අර්ථ ශාස්තය දන්නා අය ඒක ෙහොඳට දන්නවා. ඒ සංවර්ධන
ෙව්ගය ෙවන්න පුළුවන්; උද්ධමනෙය් ෙව්ගය ෙවන්න පුළුවන්;
අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ඔක්ෙකෝම සංචිතයක් හැටියට
අරගත්තාම තමයි අපට වාසි ලැෙබන්ෙන්. ඒක නිසයි වර්ෂෙයන්
වර්ෂය අෙප් බැඳුම්කරවලට වඩා වාසිදායක පතිචාරයක්
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ෙබොරු සංඛ ා ෙල්ඛන කියන්න බැහැ.
ඒ මත ෙනොෙයක් කියාවලි සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා මුළු
වාතාවරණය ගත්තාම ඒක ඉතාම ෙහොඳ එකක්. ඒක කාටවත්
නැහැ කියන්න බැහැ. ඒ මත තමයි අපට ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය
ෙවන්න අවස්ථාව සැලසිලා තිෙබන්ෙන්.
දැන් අපි බලන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන මූලධර්ම
ෙමොනවාද; තර්ක ෙමොනවාද කියලා. පළමුවැනි එක තමයි,
සංවර්ධනය හා සාධාරණත්වය - development with equity.
සංවර්ධනය විතරක් මදියි. මහජනයාට දැෙනන, සියලු ෙදනාම
සහභාගි ෙවන සංවර්ධනයකට අපි අවතීර්ණ ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්
අපි අවතීර්ණ ෙවන්ෙන් -මම පස්ෙසේ ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම්ෙම්ක නිකම්ම සමාජ සුභසාධනය නිසාම ෙනොෙවයි, ඒ
සුභසාධනය තුළම අපට සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන්ය කියන
නව සංකල්පය තුළයි. We can bank on the poor; we can bank
on small and medium-scale enterprises. සුළු හා මධ ම
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පරිමාණෙය් ආෙයෝජන කියාවලිය ඉහළටම නැංවීම තමයි ෙම් අය
වැෙය් මූලික පරමාර්ථය. මම තව විස්තර කරලා ෙදන්නම්. සමාජ
සහසාධාරණත්වය ඇති කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් ශම හමුදාෙවන්
සියයට 70ක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් සුළු හා මධ ම පරිමාණෙය්
ක්ෙෂේතවලයි. ෙම් අය වැෙය්දී අපි අවධානය ෙයොමු කරලා
තිෙබන්ෙන්, අන්න ඒ ක්ෙෂේතවල නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි
කරන්නයි. සුළු හා මධ ම පරිමාණෙය් ආයතන, සංස්ථා - ඒ
කණ්ඩායම් - එක්ක අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යන ෙකොට, ඒ
ෙගොල්ලන් අපට අඩු පාඩුකම් ෙපන්වලා දුන්නා. ඒ ෙගොල්ලන්ට
තිෙබන දුෂ්කරතා ඔක්ෙකොම අපි සටහන් කර ෙගන ඉතාම
නිහතමානීව ෙම් අය වැෙයන් ඒවාට පිළිසරණ ෙහොයලා දීලා
තිෙබනවා. ඒවා මම විස්තර කරන්නම්. සංවර්ධනය හා
සාධාරණත්වය තමයි පළමු වැනි එක.
ෙදවැනි එක, ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ෙම් රෙට් ශම හමුදාව
සහ ජනගහනෙයන් විශාල ෙකොටසක් වන සුළු හා මධ ම
පරිමාණෙය් ජන ෙකොටස්වලට අවධානය ෙයොමු කිරීම. මට
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, අෙප් උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන.
තුන්වැනි එක, අෙප් මානව සම්පත - human capital එක වර්ධනය කිරීම. අපි ෙම් අය වැය පධාන වශෙයන් හදන්ෙන්,
ඒෙකන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් විශ්වවිද ාලවලට ෙවන්න පුළුවන්,
මහෙපොළ ශිෂ ත්වවලට ෙවන්න පුළුවන්, පාසල් දරුවන්ට ෙදන
ශිෂ ත්වවලට ෙවන්න පුළුවන්, ගුරු හිඟය අඩු කිරීමට ෙවන්න
පුළුවන්, විද ා, තාක්ෂණ, විෙද්ශ භාෂා ක්ෙෂේතවලින් අලුත්
ගුරුවරු බඳවා ගැනීමට ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් හැම එෙකන්ම අපි
කරන්ෙන් අෙප් මානව සම්පත - human capital එක - වැඩිදියුණු
කිරීමයි. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් රාමුව තුළ අපි කථා කරමු.
විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් හුඟක් අර්ථ ශාස්තඥෙයෝ ඉන්නවා. අපි ඒ
රාමුව තුළ කථා කරමු. එෙහම නැතුව, බස් 50ක් ෙගනාෙව්
ෙමොකටද, නැව කැඩුණාද කියලා අහන එක ෙනොෙවයි අවශ
වන්ෙන්. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඒවා සාකච්ඡා කරන්න
අවස්ථාව තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමෙතක් ෙව්ලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කළ අය ෙමොනවාද කථා කෙළේ?
ඒ කථා කළ ඔක්ෙකෝම කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න
පුළුවන් ෙද්වල්. ඒ ෙවලාෙව් ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න ඇමතිතුමාට
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. නිකම්ම කියලා පැනලා යන්න බැහැ. ඒ
නිසා අද අපි කථා කරන්ෙන් මූලධර්ම ගැනයි. ෙම් රාමුව තුළ
පළමුවැනි එක, ෙහොඳ සාර්ව ආර්ථික - macroeconomic - සාධක
ඇති කර ගැනීම. ෙදවැනි එක, සුළු හා මධ පරිමාණෙය් අයට
ආර්ථිකෙය් පධාන තැනක් ලබා දීම.
තුන්වැනි එක, මානව සම්පත - human capital එක - දියුණු
කිරීමට විශාල ආෙයෝජනයක් කිරීම. හතර වැනි එක, සමාජ
ස්තරෙය් ඉන්න පහළම ජන ෙකොටස්වලට අත හිත දීම. සමහර විට
ආබාධිත අය ෙවන්න පුළුවන්, දුප්පත්ම අය ෙවන්න පුළුවන්, ෙවන
ෙවන ස්වාභාවික ෙද්ශගුණික පශ්න වැනි ෙද්වල්වලට ෙගොදුරු
වුණු අය ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් වකුගඩු ෙරෝගය වැනි
ෙදයකට ලක් වුණු අය ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි අසරණ බවට පත්
වූ ෙකොටස්වලටත් යම් කිසි සහනයක් සැලසීම එක මූලධර්මයක්.
ඔන්න ඔය මූලධර්ම මුල් කරෙගන ඒ රාමුව තුළ තමයි අපි ෙම්
කටයුතු කරන්ෙන්.
දැන් බලමු, අපි ඒ විධියට කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා
මාලදිවයිෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා කළා. ඒක
අස්වාභාවික තත්ත්වයක් කියා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒෙක් එක
ලක්ෂණයක් තමයි එකම කර්මාන්තයක් මත ආදායම වැඩිවීම. එහි
දූපත් සංචාරක කර්මාන්තයට බද්ධ කරලා විශාල ආදායමක්
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ගන්නවා; මුදල් හම්බ කරනවා. ඒ මතම -එක අංශයක් මතමතමන්ෙග් ආර්ථිකය තියාෙගන තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට්
එෙහම නැහැ. අෙප් වාසනාවට අෙප් කෘෂිකර්මය ෙහොඳට දියුණු
ෙවනවා. පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළ විශාල ජයගහණයන් ලැබූ
ආකාරය අපට ෙපන්වන්න පුළුවන්.
මම කියන්ෙන් නැහැ අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් විතරක් කියලා.
ෙම් රට නිදහස ලැබූ කාලෙය් සිටම -ඩී.එස්. ෙසේනානායක
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිටම- කෘෂිකර්මය ගැන උනන්දුවක්
තිබුණා. ඒවා සියල්ලම එක්කාසු ෙවලා අද අපි ස්වයංෙපෝෂණය
වුණු රටක්.
ඒ දවස්වල තිබුණු 'යළි පුබුදමු ශී ලංකා' වැඩසටහන බැලුවාම
එහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? සල්ලි හම්බ කරන්න පිට රට ගිහිල්ලා
භාණ්ඩ ෙගෙනන්න, cereals වාෙග් අවශ කෑම වර්ග පවා
පිටරටින් ෙගෙනන්න කියනවා. අපි ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ.
අපි හිතන්ෙන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැම ෙද්ම
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කළ යුතු බවයි.
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ෙපොෙහොර කියන්ෙන් ෙම් රෙට් භූමියට ආෙයෝජනයක්" කියලා. ඒ
පතිපත්තිය තමයි කෘෂිකර්මය අංශෙයන් අපි කියාත්මක
කරන්ෙන්.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් ෙමතැන පශ්න අහන්ෙන් නැතුව,
අවංක නම් කරුණාකර බලන්න, වාරිමාර්ග සඳහා අපි ෙකොයි
තරම් සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා. තව ටිකකින් අෙප්
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, වාරිමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ
ගැන විස්තර කරයි. ඒවා පිළිගන්න. අපි ෙකොයි තරම් සල්ලි
වාරිමාර්ග සඳහා දීලා තිෙබනවාද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තියට අනුව වකුගඩු ෙරෝගය සහ
ෙවනත් පශ්නවලටත් නියම විසඳුම තමයි පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා
දීම. අද අපි හැම ෙගදරකටම විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා;
අධ ාපනය පචලිත කරලා තිෙබනවා; පාරවල් හදලා දීලා
තිෙබනවා. අෙප් ඊළඟ පශස්ත අරමුණ, ෙම් රෙට් සියලුම
ජනතාවට පානීය ජලය ෙගදරටම ලබා දීමයි. ඒක තමයි ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය.
අද බලන්න, අෙප් දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් පානීය ජලය සඳහා
ෙකොච්චර මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා.
ඒ විධියට
සැබෑ පශ්න දිහා බලලා අපි කටයුතු කරනවා. දැන් කිරම -කටුවන
ජල ව ාපෘතිෙය් වැඩ පටන් ගන්නවා. ෙම් වාෙග් ජල ව ාපෘති
කරලා තිෙබනවද තමුන්නාන්ෙසේලා?

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

එෙහම කියලා නැහැ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමොකද නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලා තවම 'යළි පුබුදමු
ශී ලංකා' වැඩසටහන අෙප් ෙනොෙවයි කියලා පසිද්ධිෙය් කියලා
නැහැ.

අෙනක් පුදුම වැෙඩ් තමයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා රට
පාලනය කරපු අවුරුදු ෙදක තුළ කරපු ආර්ථික වර්ධනය ගැන
ෙමතැන කථා කළා. අවුරුදු ෙදකකදී කරපු ආර්ථික වර්ධනය
ෙකොච්චරද කිව්ෙවොත්, අෙප් හිතවත් මංගල සමරවීර මැතිතුමා
ඇතුළු අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා, ඒ අවුරුදු ෙදක අවසානෙය්දී ඒ
ආණ්ඩුව පැරැද්දුවා. ෙම්වාට කවුද වගකියන්ෙන්?
අහන්න
එතුමාෙගන් අපි ෙකොච්චර වැඩසටහන් කළාද කියලා?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ කාලෙය් අපි සිටිෙය් නැහැ, ඔබතුමා ෙන් සිටිෙය්.

ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද එදා තිබුෙණ් ඍණ ආර්ථිකයක්
කියලා?

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)

ඒක ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයාෙග් මස්සිනා වන
ආනන්ද අතුෙකෝරලෙග් පකාශනයක් ඒක. 'යළි පුබුදමු ශී ලංකා'
වැඩසටහන ඔබතුමන්ලාෙග් ෙනොෙවයි කියලාත් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] මට ෙබොෙහොම කනගාටුයි, එදා අපි "Harshanomics"
කියලා
කිව්වාට
ඔබතුමන්ලා
තවම
ෙගන
යන්ෙන්
"Athukoralanomics". ඒවා ෙවනස් ෙවයිද අපි දන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ඒ පතිපත්තිෙය්ත් අෙප්ත් ෙවනස වන්ෙන්, අපි උත්සාහ
කරන්ෙන් පුළුවන් තරම් අෙප් මධ සහ සුළු පරිමාණෙය් අංශ
දියුණු කිරීමයි. අපි අවංකවම ෙම් රෙට් ෙගොවියාට ෙකොතරම් සහන
දීලා තිෙබනවාද? කෘෂි කර්මාන්තයට දීලා තිෙබන ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙදන්ෙන් වී ෙගොවියාට විතරක් ෙනොෙවයි, අද එය
සියලුම කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතවල ෙගොවීන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි
ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙපොෙහොර ලැබුණාම, ඒ
ෙපොෙහොර ෙම් රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ භූමියට වැෙටනවා ෙන්.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ඒ ඍණ ආර්ථිකය කියන්ෙන් ෙවනත් පශ්නයක්. ෙම් රෙට්
මහ ජනතාව අඩුම කාලයක් අගමැති තනතුර දුන්ෙන් රනිල්
විකමසිංහ මහත්තයාට. නැද්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අවුරුදු ෙදකයි.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් හිටිෙය් යූඑන්පී එෙක්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

එක කාලයක විෙද්ශීය අර්ථශාස්තඥෙයෝ ඇවිල්ලා ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක මහත්තයාට කිව්වා, "ෙපොෙහොර ෙදන්න එපා
ලාභයට. ෙම්ක ආර්ථික ෙදයක් කරන්න" කියලා. මට ෙහොඳට
මතකයි, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයා එතෙකොට කිව්වා, "නැහැ,
ෙම් ෙපොෙහොර ලංකාෙව්, අෙප් භූමිෙය් ෙකොෙහේ හරි ෙන්
වැෙටන්ෙන්. අඩු පාඩුවක් තිබුණත් අපි ෙදමු, ෙමොකද, ඒ

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

එතුමා ඒ කාලෙය් හිටිෙය් අපත් එක්ක.
ඒ කාලෙය් අපට තමුන්නාන්ෙසේ හම්බ ෙවන්නත් බැහැ. අපට
ෙටලිෙකොම් එෙක් පත්වීමක්වත් දුන්ෙන් නැහැ.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

එතුමාෙග් කථාව, අර වලිෙග් කපා ගත්ත ෙගොනාෙග් කථාව
වාෙග් තමයි. ඔබතුමා වලිෙග් කපා ගත්තා කියලා අපි ෙමොනවා
කරන්නද? ඒ නිසා ෙබොරුවට කථා කරන්න එපා, ඒ අවුරුදු ෙදක
රත්තරන් යුගයක් හැටියට.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, රත්තරන් යුගයක්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

අවසානෙය් ජනතාව දුන්නා ෙහොඳ පතිඵලයක්. ෙම් ලංකා
ඉතිහාසෙය්ම එකම රස්සාවක්වත් දුන්ෙන් නැති- [බාධා කිරීම්]
එකම රස්සාවක්වත් දුන්ෙන නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙසෞඛ ෙසේවෙය් පත්වීමක්වත් දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉඳගන්න මම ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම්. ඔබතුමාෙග්
සංඛ ාෙල්ඛන - [බාධා කිරීම්] ෙම් ඉන්ෙන් එදා
හිටපු
ඇමතිවරුෙන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

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

රස්සාවල් ෙදන්ෙන නැහැ කිව්වා, ඒ කාලෙය්.

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

ගරු ඇමතිතුමා, මම ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහනවා. ඊෙය්
කියවපු අය වැය කථාෙව් තිෙබන ෙදයක් මාධ වල වැරදියට
පළෙවන නිසා ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන දැන ගන්නයි අහන්ෙන්.
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධ අර දීමනාව
එකතු කරන එක මාධ වල පළෙවනවා, "රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ලබා ෙදන සියලු දීමනා එකතු කරනවා" කියලා. ඔබතුමා
ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්න, එකතු කරන්ෙන් ෙම් සියලු දීමනාද,
නැතිනම් දැනටමත් එකතු ෙවලා තිෙබන "විෙශේෂ දීමනාව" කියන
එක විතරද කියලා. එතෙකොට අලුතින් වැටුප් වැඩිවීමක් ෙවන්ෙන්
නැහැ ෙන්ද? ඒක කියලා ෙදන්නෙකෝ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama

ෙමතුමා දැන් කිෙයව්ෙව්, accumulated lot එක. ඉස්සර
ඉඳන්ම දීපු රස්සා ටික. එයා ඉන්න ෙකොට ඒ වාර්තාවලට වැටුෙණ්
ඊට ඉස්සර හිටපු ආණ්ඩුව දුන්න රස්සා ටික.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama

මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. කරුණාකර අහන්න. අද ගහලා
තිෙබන posters බලන්න. අපි වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා
කරන ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් වෘත්තීය සමිතිය ඇතුළු හැම එකකම
පධානම ඉල්ලීම වුෙණ්, ෙම් ෙදන දීමනා පඩියට එක්කාසු කරන්න
කියලා. නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඉන්න ෙකෝ කියන්න.
ගණනක් ෙනෙවයි, ඒ පතිපත්තිය දිහා බලන්න. ෙමෙතක් කල්
වැටුප ෙවනම තිබුණා, ජීවන වියදම කියලා තව එකක් දුන්නා,
දීමනා කියලා තව ඒවා දුන්නා. ඒවාෙය් ෙනොෙයක් පශ්න
තිෙබනවා. අපි ෙම්වා දන්න නිසා කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ඇවිල්ලා කිව්ව ෙදයක් තමයි, අෙප් පඩිය විතරක් අරෙගන අපට
ණයක් ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් පඩියට දීමනා එකතු වුෙණොත්
අපට සියයට 40ක් ණය ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට එකපාරටම
අෙප් ණය සීමා ෙවනවා. ඒක පිළිගන්නවාද ඔබතුමා? ඒක
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? ෙම්ක අෙප් විශාම වැටුප්වලට ඉතාම පබල
විධියට බලපානවා. අර්ථ සාධකයට බලපානවා. ඒ වාෙග්ම O/T
එකට බලපානවා; O/T එෙක් සීමාව වැඩිෙවනවා. ඒ සියලු
ෙදයක්ම කියලා, සෑම වෘත්තීය සමිතියක්ම ඉල්ලා සිටි නිසා තමයි
ෙම් විධියට ඇතුළත් කෙළේ. සමහරවිට ෙම් වචනත් ඒ වෘත්තීය
සමිතිවලින් කියපු වචන. ඔබතුමන්ලාම මීට ඉස්සර- [බාධා
කිරීමක්] මටත් කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.
ඔබතුමාම මීට ඉස්සර අය වැය ෙල්ඛනවලදී කථා කළ ෙද්වල්
බලන්න. ගිය අවුරුද්ෙද්යි, ඊට එපිට අවුරුද්ෙද්යි කියපු ෙද්වල්
බලන්න. මාතෘකාව හැටියට අරෙගන ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව් ඔය
කාරණය ෙනොෙවයිද? "ෙමොකක්ද ෙම්ක. ෙම් allowance එක
මූලික වැටුපට එක්කාසු කරලා නැහැ. ෙම් අය ෙමෙහම තලනවා
, ෙපළනවා" කියලා කිව්ෙව් නැද්ද? දැන් ඒ ෙද් සිද්ධ කළාම අඩු
ගණෙන් ඒක ෙහොඳයි කියලාවත් කියන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එෙහම කරලා තිෙබනවාද?

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

ඒ කාලෙය්ත් එක්ලක්ෂ ගණනක් pension යන්න ඇති. අඩු
ගණෙන් ඒත් රස්සා දුන්ෙන් නැහැ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama

ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන ඔක්ෙකොම වැරදියි. ඒ ගැන අපි වාද විවාද
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, එදා මැතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට්
ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට අමතක ෙවන්ෙන නැති පණිවිඩයක්
දුන්නාෙන්? ඒ නිසා ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ඔබතුමා එකඟ ෙවනවා ෙන්ද ඒකට?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමොකද නැත්ෙත්? [බාධා කිරීමක්] ඒ allowances ඔක්ෙකොම
වැටුපට ඒකාබද්ධ කරනවා. [බාධා කිරීම්] එක්කාසු කරනවා,
ඒකාබද්ධ කරනවා. ෙමෙතක් කල් ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැබුණු ඒ
allowances -[බාධා කිරීමක්] තර්කය ෙම්කයි.[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Cost of Living Allowance එක?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙවනස් ෙවන එකක්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ.
ඉන්න මම කියන්නම්. [බාධා කිරීමක් ] ඉන්න ෙත්රුම් කරලා
ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම එකක් අහන්නම්. ඔබතුමාෙග් තර්කය අනුව, මුදල් ෙවන්
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 5,000යි. ෙම් ෙකෝටි 5,000 න් ෙදන්න
පුළුවන් වන්ෙන් රුපියල් 2900යි. [බාධා කිරීමක්] ෙමතැන ඊට
වැඩිය තිෙබනවාද නැද්ද කියන්න?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. ඉන්න කියන්න. අෙප් පතිපත්තිය[බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව තුළ මට හුඟක් ෙද්වල් කථා
කරන්න තිෙබනවා. මට ෙවලාව ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට කථා
කරන්නට බැරි ෙවච්ච ෙද්- [බාධා කිරීමක්]
ඊළගට, මම විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, අෙප් මානව සම්පත
- human capital - වැඩි කිරීම අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ
ෙදයක් හැටියට සලකා ෙගන තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. දැන්
ෙම් දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය ගැන කථා කළා. කරුණාකරලා
කල්පනා කරලා බලන්න, අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් අපි
ෙකොච්චර වැඩ කරලා තිෙබනවාද කියලා. කවුෙදෝ මන්තීවරෙයක්
ඇහුවා, "ඇයි ෙම් සමහර පාසල් වසා දමා තිෙබන්ෙන්?" කියලා.
අපි සංවර්ධන කියාවලියක් යටෙත් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.
පස්වන ෙශේණිය දක්වා ළමා මිතුරු පාසල් කියලා පාසල්
විෙශේෂයක් හදලා, පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් පස්ෙසේ ළමයින්ට
විද ාව, ගණිතය, ඉංගීසි භාෂාව හා විෙද්ශ භාෂා ඉෙගන ගන්න
යන්න පුළුවන් විධියට මහින්ෙදෝදය පාසල් අපි හදලා තිෙබනවා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් පෙහේ ශිෂ ත්වෙය් පතිඵල දැන් පිට වුණා විතරයි.
මම හිතන විධියට ගිය සුමානෙය්ද, ඊට එපිට සුමානෙය්ද ෙකොෙහේද
තමයි පස්වන පන්තිෙය් ශිෂ ත්ව විභාගෙය් පතිඵල පිටවුෙණ්. ඒ
ළමයි ෙම් අලුත් මහින්ෙදෝදය පාසල්වලට එන වර්ෂෙය් සිට යන්න
පටන් ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට ෙම් ගැන කල්පනා කර
බලන්න. ඇයි අෙප් ගම්බද පළාත්වලින් ෙලොකු විද ාඥෙයෝ
ඉදිරියට ඇවිල්ලා නැත්ෙත්? ඇයි ෙලොකු ශාස්තඥෙයෝ ඉදිරියට
ඇවිල්ලා නැත්ෙත්? උසස් ම මහාචාර්යවරු නැත්ෙත් ඇයි? ඒක ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් වරදක්ද? නැහැ. තනිකර කලා විෂයයන්වලට මුල්
තැන දීපු අධ ාපන කමයක් තමයි අෙප් ගම්බද පාසල්වල තිබුෙණ්.
තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ඔක්ෙකොම පාසල් හදලා විවෘත කළා මිසක්,
ඒ පාසල්වල උගන්වන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා එකම
මන්තීවරෙයක්වත් ෙහොයලා බැලුවාද? ඇත්තටම අපි, අපි දිහාම
ටිකක් බලා කල්පනා කරලා බලමු. මැතිවරණයක් ආවාම, අපි
ෙමෙහම පාසල් 20ක් හැදුවා, 30ක් හැදුවා කියලා ඡන්දය
ඉල්ලනවා. නමුත් ඒවාෙය් උගන්වන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා අපි
ෙසොයා බලා තිෙබනවාද? දැන් පළමුවන වතාවට ඒ විෂය මාලාව
ෙවනස් කර ෙගන යනවා. අපට ඕනෑ කරන්ෙන් විද ාත්මක
සංස්කෘතියක් ඇති කරන්නයි. ඒවාට මූලික පතිපාදන ෙමහි
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් තව ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙකොච්චර කල් කිව්වාද
මහෙපොළ ශිෂ ත්ව ආධාර මුදල වැඩි කරන්න කියලා. හැම
එක්ෙකනාම කිව්වා. දැන් අපි ඒක අය වැයට ඇතුළත් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් හුඟක් ෙයෝජනා ආකාශෙයන් කඩා ෙගන වැටිච්ච
ඒවා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒවා එකින් එක විගහ
කරලා බලන්න.
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ඔබතුමාට මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙල්ඛනෙය්
පිටු ගණන මම කියන්නම්. ෙම් ෙල්ඛනෙය් අපි ඔක්ෙකොම විස්තර
සම්පිණ්ඩනය කරලා තිෙබනවා, ෙම් ෙවනස් වීම් ෙමොනවාද
කියලා. මම ඒක කියවන්නම්.
2015 අය වැය කථාෙව් තාක්ෂණික සටහන් සහ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තා සහ ෙල්ඛන යටෙත් පිටු
අංක 12 තිෙබන ෙද් බලන්න. "Table IV : Expenditure
Proposals - Allocations to be made from Treasury Votes for
medium term 2015-17 Provisions" යටෙත් මුදල් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව සුළු සහ මධ ම පරිමාණෙය් ක්ෙෂේතවලට අපි
ෙකොපමණ සහන දීලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න. මම ඒ විස්තර
කියන්නම්. ෙත්, රබර්, ෙපොල් කියන ෙම් ක්ෙෂේත තුනම දියුණු
කරන්න හිතා ගන්න බැරි විධියට අපි අද ගම්බද පෙද්ශවලට
ආධාර දීලා තිෙබනවා.
පසු ගිය දිනවල පැවැති දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණෙය්
පචාරක කටයුතුවලට අපි දකුණට ගිය අවස්ථාෙව්දී දැක්කා,
මධ ම පාන්තික ෙත් වගාව ෙකොයි තරම් සාර්ථකද කියා. සමහර
ෙගවල්වල පඩි ෙපළ දක්වා ෙත් වවා තිබුණා. ඒ ෙත් පැළ
අස්ෙසන් රිංගා ෙගන තමයි අපට ෙග් ඇතුළට යන්න වුෙණ්.
මිනිස්සු ඒ තරම් ෙම් ආධාර ලබා ගන්නවා. ඒ ආධාර ලබාෙගන
මිනිස්සු ඒ වැඩ කරනවා. අද උඩ රට පෙද්ශවල කී ෙදෙනකුට
කුඩා ෙත් වතු තිෙබනවාද? රුපියල් මිලියනයක ආධාර ෙදනවා
කිව්වාම ෙල්සි වැඩක්ද? අද රබර් පිළිබඳව බලන්න. අපි අලුත්
කමයකට - Outgrower System එකකට- යන්න හදන්ෙන්. මම
එදා ෙම් පිළිබඳව ෙත්රුම් කරලා දුන්නා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇමතිතුමනි, -

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
කරන්න. මට ෙවලාව නැහැ.

ෙවලාෙව්දී

කථා

අද ඒ භාණ්ඩවලට නියමිත මිලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ෙගොඩ ගහ ෙගන හිටපු රබර්වලට දැන් ෙහොඳ ගණනක් ගන්න
පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මට අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් අයවැය
ෙල්ඛනය ඉතාම පැහැදිලි, බුද්ධිමත් රාමුවක් තුළ හදලා තිෙබනවා
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කියන කාරණයයි. ඒ වාෙග්ම ෙමෙතක් කල් තිබුණු සෑම
ඉල්ලීමක්ම සාධාරණව සලකා බලා ඒවාට අවශ මුදල් පතිපාදන
අපි ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙගොවි ජනතාවට, සුළු ෙවෙළන්දන්ට, සුළු නිෂ්පාදකයින්ට, ෙම්
රෙට් සියයට 70ක් වන ශම හමුදාවට සහ අෙප් ආර්ථිකයට සුවිශාල
ෙසේවයක් කරන සුළු සහ මධ ම පාන්තික හැම ෙකොටසකටම ෙම්
රජය යටෙත් අපි ෙමවර අය වැෙයන් යම් කිසි සහායක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙම් විවාදෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන විෙව්චනය
කළත්, ඒ පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනටමත් දන්නවා. මහ ජනතාව
දැනටමත් ඒ පිළිබඳව හිත හදා ෙගන අවසන්.
අද උෙද් ගම්බද පෙද්ශයක සිටින ඡන්ද දායකෙයකු මට කථා
කරලා කිව්වා, "අෙන් ඇමතිතුමනි, ෙකොපමණ අපට පසාද
ලැබුණාද කිව්ෙවොත්, අත්පුඩි ගහලා අද උෙද්ත් අත රිෙදනවා."
කියලා. ඒ වාෙග් ෙහොඳ ජනතා පසාදයක් තිෙබන ඒ අය වැයක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අත්පුඩි ගහලා තිෙබන්ෙන් කළු ගෙල්ද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ. දැන් සියලුම ජනතාව අය වැය පිළිබඳව දන්නවා.
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ජනතාව අතරට ගිෙයොත්, ඒ
පිළිබඳව අහගන්න පුළුවන්. 2015 අය වැය පිළිබඳව ෙහොඳ මතයක්
අද රෙට් තිෙබනවා කියමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.
මීළඟට ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා.
[ .ப. 11.30]

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநற்
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்களால்
இந்தச்
சைபயிேல
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
வர
ெசல த்திட்ட
மதிப்பீ கள்
சம்பந்தமாக இன் நைடெப ம் தலாம் நாள் விவாதத்தில்
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சார்பாக
தன் த ல்
கலந் ெகாள்வைதயிட்
நான்
மிக ம்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர
ெசல த்திட்டமான
ேதர்தெலான்
வரப்ேபாகின்ற
என்பைத ஏற்ெகனேவ கூறிச் ெசல்வதாக
இ க்கின்ற
என்பைத என் டன் ேசர்ந் இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்ற
எல்ேலா ேம
ஏற் க்ெகாள்வார்கள்
என்
நான்
நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த வர ெசல த்திட்டம்
2015ஆம் ஆண் க்கு மட் மல்லாமல் 2017ஆம் ஆண் வைர
நீ த்தி ப்பைத
நாங்கள்
அந்த
அறிக்ைகயிேல
காண்கின்ேறாம். இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் ேதர்தைல
ைமயமாகக்ெகாண்
பல
விடயங்கள்
உள்ளடக்கப்பட்
க்கின்ற காரணத்தினால், எங்களால் இைத
ற்றாக நிராகாிக்க ம்
யவில்ைல; அேதேநரத்தில் ற்றாக
ஏற் க்ெகாள்ள ம்
யவில்ைல.
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"தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ெதாி க்கு வில் - Select
Committee - நிபந்தைனயில்லாமல் கலந் ெகாள்ளா " என்
மீண் ம் மீண் ம் கூறி ம்கூட, ேநற்ைறய வர ெசல த்திட்ட
உைரயின்ேபா
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ெதாி க்
கு விேல பங்குெகாள் மா
எம்ைம அைழத்தி க்கிறார்.
பா ய ஒ பாட்ைடேய மீண் ம் மீண் ம் பா வதாக நாங்கள்
இதைன
வர்ணிக்கின்ேறாம்.
ஏெனன்றால்,
இதற்குாிய
விைடைய
நாங்கள்
பல
தடைவ
அரசாங்கத்திடம்
கூறியி க்கிேறாம். இ ந்தா ம், தமிழர்க க்கும் ஏதாவ
ெசால்லேவண் ம் என்பதற்காக ம் வர
ெசல த்திட்ட
உைரயிேல தமிழர்களின் விடய ம் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ம்
என்பதற்காக ம் பாரா மன்றத் ெதாி க்கு
க்கு வ மா
மீண் ெமா
தடைவ எம்ைம அைழத்தி க்கிறார். ஆனால்
இ ஒ ேதர்தல் ன்ேனா க் க த்தாக இ ந்தா ம், இந்த
வர
ெசல த்திட்ட உைரயிேல, கடந்தகால வரலாற்றில்
ெநாந் ேபாயி க்கின்ற, இடம்ெபயர்ந்த, மீளக்கு ேயறிய
தமிழ்
மக்கள்
ெதாடர்பில்
எ
ம்
கூறப்படவில்ைல.
அவர்களில் இன் ம் பலர் இ ப்பதற்கு
ல்லாம ம்
வாழ்வாதாரமில்லாம ம்
வா க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
இதைன
அரசாங்கேம
ஒத் க்ெகாண்
க்
கின்றேபாதி ம்கூட,
இந்த
2015ஆம்
ஆண்
வர
ெசல த்திட்டத்தில் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பற்றிேயா
அல்ல
அவர்களின்
நிவாரணம்
பற்றிேயா
குறிப்பிடாதைதயிட்
நாங்கள்
மிக ம்
கவைலயைடகின்ேறாம். ெநாந் ேபான ச கம் இன் ம்
தியிேல நிற்கின்ற ! ஆனால், ேதர்தைல ைமயப்ப த்தி
இவர்க க்ெகல்லாம்
ேவ விதமாக
நிவாரணங்கைள
வழங்கும்வைகயிேலேய ேநற்
இந்த வர
ெசல த்திட்ட
உைர வாசிக்கப்பட்ட .
இந்த நிைலைமையப் பார்க்கின்றெபா
எம அரசியல்
அறிஞர்கள் மற் ம் விமர்சகர்கள் கூறிய ேபால் எதிர்வ ம்
2015ஆம் வ டத்தி ம்கூட தமிழர்கள் தம
உாிைமகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்ேகா
அல்ல
அவர்களின்
இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்ேகா எந்த வழி ம் பிறக்கா
என்பைத
நாங்கள்
ஒத் க்ெகாள்ள
ேவண் யவர்களாக
இ க்கின்ேறாம். ேதர்தைல ைமயப்ப த்தியி க்கின்ற இந்த
வர ெசல த்திட்டத்தில் பல்ேவ
ைறக்கும் பல மில் யன்
கணக்கான
பணம்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம்.
ெந ஞ்சாைலகள்
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு 20,000 மில் யன்
பாையக்
கூ தலாக
ஒ க்கீ
ெசய்தி க்கின்றார்;
தவெறன்
ெசால்லவில்ைல. அதற்காக நன்றி! ஆனால்,
ஒ க்கீ கைள
மட் ம்
ெசய் விட் ,
திட்டங்களின்
அ லாக்கத்திேல
அக்கைற
இல்லாம
ந்தால்
அந்த
ஒ க்கீ கள் மக்கைளச் ெசன்றைடயாமல் பிரேயாசனமற்
றதாக மா ெமன்பைத நீங்கள் அவதானிக்க ேவண் ம்.
மட்டக்களப்பி ள்ள
ெவல்லாெவளிப்
பிரேதசத்திேல
2014ஆம் ஆண்
JICA திட்டத்தில் பாலங்க ம்
திக ம்
அைமப்பதற்காக
பல
மில் யன்
பாய்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். ேவைலகள்
தாமதமைடகின்றன
என்பதற்காக
அந்த
ேவைல
ஒப்பைடக்கப்பட்ட
ெகாந்தராத் க்காராிடமி ந்
ேவைலெகாள்வ தவிர்க்கப்பட் மீள ம் அதற்குக் ேகள்வி
ேகாரப்பட்ட . பின்னர் அ
அதிகாாிகளால் நி த்தப்பட் ,
மீண் ம் அேத ெகாந்தராத் க்கார க்குக் ெகா க்கப்பட்ட .
ஆனால், ேவைலகள் இன் ம் தி ப்திகரமாக
யவில்ைல.
ெசன்ற வாரம் அங்குள்ள பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள்
யவில்ைல என்பதற்காக அந்தப் பகுதி மக்கள் ெவகுஜனப்
ேபாராட்டம் ஒன்ைற நடத்தினார்கள். மில் யன் கணக்கிேல
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பணத்ைத
ஒ க்கீ
ெசய்தா ம்
திட்டங்களின்
அ லாக்க ேல இவ்வா சில பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன.
ஆகேவ, ஒ க்கீ கைளச் ெசய்வ டன் மட் ம் நிற்காமல்,
திட்ட
அ லாக்கத்தி ம்
கண் ம்
க த் மாக
இ க்கேவண் ெமன்
அரசாங்கத்ைத ம் சம்பந்தப்பட்ட
அைமச்சர்கைள ம் நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
2014ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்டத்தில், தலா 10
மில் யன் பாய் தம் 100 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு
வன
சீவராசிகள்
பா காப் த்
திைணக்களத் க்கான
ெசல க க்கு நிதி ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட . நாட் ன்
எத்தைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள் இந்த 10 மில் யன்
பாையப் ெபற்றன? என்ப
ேகள்வியாக இ க்கின்ற .
அேதேநரத்தில்,
எதிர்வ ம்
2015ஆம்
ஆண்
வர
ெசல த்திட்டத்தி ம் பிரேதசங்களின் விேசட ேதைவகைளக்
கவனத்திற்ெகாண்
ஒவ்ெவா
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி க்கும் 10 மில் யன்
பாய்
தம் மீண் ம் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . ெசன்ற ைற ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட
நிதி ெசல ெசய்யப்பட்டதா அல்ல சம்பந்தப்பட்ட பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கு அந்த ஒ க்கீ கள் ெசன்றைடந்தனவா
என்பைதப்பற்றி
நாங்கள்
அறிய
ேவண் யவர்களாக
இ க்கின்ேறாம்.
ஏெனன்றால்,
மட்டக்களப்பிேல
யாைனகளின் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட 8 பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க க்ெகன 80 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட . வ டம்
வதற்கு இன் ம் 2 மாதங்கள்
இ க்கின்ற நிைலயில் இ வைரயில் அந்த 80 மில் யன்
பாயில் ஒ
மில் யன்
பாய்கூட அந்தப் பிரேதச
ெசயலாளர்கைளச்
ெசன்றைடயவில்ைல.
அ
ஏன்?
என்ப தான் ேகள்வியாக இ க்கின்ற . மட்டக்களப் ஒ
தமிழ்ப் பிரேதசம் என்பதற்காகவா? அல்ல அந்த 100 பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி க க்குேம
அந்த
நிதி
இன்ன ம்
ெசன்றைடயவில்ைலயா? ஆகேவ, வர ெசல த் திட்டத்தில்
ஒ க்குகின்ற பணம்கூடச் சாியாகச் ெசன்றைடவதில்ைல.
அதற்கு உதாரணமாக எம
பகுதிையத்தான் என்னால்
காட்ட
ம். மட்டக்களப் க்கு இன் ம் அந்தப் பணம்
வந் ேசரவில்ைல. ேநற் ம்கூட நான் அைதச் check
பண்ணிேனன் - பாிசீ த்ேதன்; நிதி வந் ேசரவில்ைல. இந்த
நிைலயில், ஒ க்கீ ெசய்கின்ற பணம் குறிப்பாகத் தமிழ்ப்
பகுதிக க்குச்
ெசன்றைடவதில்ைலெயன்றால்,
யாைர
நாங்கள் நம்பலாம்? என் ேகட்கின்ேறாம்.
ெசன்ற ைற
ெப ம்ேபாக
ேவளாண்ைமயின்ேபா
காலநிைலத்
தாக்கத்தினால்
விவசாயிகள்
ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்டார்கள்
என்பதற்காக
2015
வர
ெசல த்திட்டத்திேல
அவர்க க்கான
விைத
ெநல்ைல
இலவசமாக
வழங்குவதற்கு
அரசாங்கம்
ெவ த்
தி க்கின்ற . அதைனயிட் மகிழ்ச்சி; நன்றி! ஆனால், எம
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தளவில் அங்கு ெப ம்ேபாகத் க்கான
விைதப்
ேவைலகள் எல்லாம்
வைடந்
அைவ
பயிராகிவிட்டன.
எனேவ, விைத ெநல்ைல அந்த
விவசாயிக க்கு எப்ெபா
ெகா க்கப்ேபாகின்றீர்கள்?
என்ப தான் ேகள்வியாக இ க்கின்ற . அந்த விைத ெநல்ைல
நீங்கள் மீண் ெமா
தடைவ வழங்கு ர்களா? அல்ல
அதற்குாிய பணத்ைத மானியமாக அவர்க க்கு வழங்க
மா? என்ற ேகள்விகள் எ கின்றன. ஆகேவ, அைத
நீங்கள் சாியான ைறயில் அ லாக்கம் ெசய்தால் நிச்சயமாக
நாங்கள் நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம்.
அ த்ததாக,
ன்பள்ளி விடயத்திேல, அங்கு கற்பிக்கும்
ஆசிாியர்க க்கு 2,500 பா ம் சிறார்க க்கு மதிய உண ம்
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வழங்குவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்
க்கின்ற . அ
நல்ல
விடயெமன்
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
ஏற்ெகனேவ
உள் ராட்சித் திைணக்களத்தினால் பல
ன்பள்ளிகள்
நடத்தப்பட்
க்கின்றன.
நிரந்தரமான
ஆசிாியர்கள்
நியமிக்கப்பட்
ந்தார்கள். A permanent and pensionable
job - நிரந்தர pension திட்டத்திேல உள்வாங்கப்பட்ட
ஆசிாியர்களாக அவர்கள் இ ந்தார்கள். ஆனால் இன்
நடப்ப
என்னெவன்றால், சம்பந்தப்பட்ட ஆசிாியர்கள்
ஓய் தியம் ெபற் ச்ெசன்ற ம் அவர்க க்கான இடத்ைதப்
பதிலீ ெசய்ய
யாமல் திைணக்களம் தவித் க்ெகாண்
க்கின்ற . அதற்குாிய cadre approval இ ந்தா ம்கூட,
ெகா ம்பி
ந்
அ ப்பப்பட்ட சுற் நி பத்தின் பிரகாரம்
அந்தப் பதிலீட்
ஆசிாியர்கைள உாிய ைறயில் நியமிக்க
யாத நிைலைமயில் அத்திைணக்களம் இ க்கின்ற .
ஆகேவ,
ன்பள்ளிகள்
இன்
அரசாங்கத்தின
உள்வாங்க ல் இல்லாமல்
ற்
தாகத் ெதாண்டர்
அ ப்பைடயில்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன. அந்த
ஆசிாியர்கள்
இன்
மகத்தான
ேசைவையச்
ெசய் ெகாண்
க்கிறார்கள். அவர்க க்கு 2,500 பாயல்ல,
பத்தாயிரம்
பாய் ெகா த்தா ம் ேபாதா . அவ்வா
ெகா த்தால் அ
உண்ைமயிேல நல்லெதா
காாியமாக
இ க்குெமன் தான்
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
ஆகேவ,
அவர்க க்கு 5,000 பாையயாவ ெகா ப்பதற்கு ஆவன
ெசய்தால் உண்ைமயிேல நாங்கள் நன்றி ைடயவர்களாக
இ ப்ேபாம்.
மாற் த்திறனாளிகைளப்
ெபா த்தவைர,
விகிதாசார
அ ப்பைடயில் பார்த்தால், இன் எம நாட் ேல வடக்கு,
கிழக்கில்தான் அவர்கள் கூ தலான ெதாைகயில் இ ப்பைதக்
காணலாம்.
கடந்தகாலப்
ேபாாிேல
சிக்கிக்ெகாண்டவர்கள்தாம் இன்
மாற் த் திறனாளிகளாக
இ ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள். ஏற்ெகனேவ மாற் த்
திறனாளிக க்கு
வாயிரம்
பாய்
அரசாங்கத்தால்
வழங்கப்பட்ட
என்ப
உண்ைம. ஆனால், ஒ
பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்கு 7 - 10 ேபெரன்
அவர்கள்
மட் ப்ப த்தப்பட்
க்கின்றார்கள். நான் நிைனக்கின்ேறன்,
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல ஒ பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்
ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் மாற் த் திறனாளிகளாக
இ க்கின்றார்கள் என் . அந்த நிைலயில் அவர்கள் சகல ம்
இதிேல பயனைடயக் கூ யவர்களாக இ க்க ேவண் ம்.
ெசன்ற ைறேபால் 10 ேப க்கு அ மட் ப்ப த்தப்படாமல்
மாற் த் திறனாளிகளாக இ க்கின்ற சகல க்கும் அந்த
வாயிரம்
பாய் ெப கின்ற உாிைமைய அரசாங்கம்
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்
நான் விநயமாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ
மட் மல்லாமல் 2015 வர ெசல த் திட்டத்தின்
லம்
வல குைறந்த
பிள்ைளகள்
பாடசாைலக்குச்
ெசல்வதற்கு 750 பாய் பிரயாணப் ப யாகக் கிைடக்கின்ற .
நல்ல விடயம். ஏெனன்றால், இப்ெபா
அந்தப் ெபற்ேறார்
ச்சக்கர வண் ைய hire ெசய்
அந்தப் பிள்ைளகைளப்
பாடசாைலக்கு அ ப்பிக் ெகாண்
க்கின்றார்கள். அந்தப்
ெபற்ேறா ைடய
பணம்
கூ தலாக
விைரயமாகிக்
ெகாண்
க்கின்ற
காரணத்தினால்
இ
அவர்க க்கு
ஓரளவாகுதல்
நிவாரணத்ைத
அளிக்குெமன்
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
சி வர் மற் ம் ெபண்கள் பா காப் க்காக 300 மில் யன்
பாய்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற .
நன்றி.
உண்ைமயிேல
ெபண்கள்
இன்
க ைமயாகப்
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.
Sexual
harassment
என்ப
வய வந்த ெபண்கைள மட் ம் ஆக்கிரமிக்கவில்ைல. ஆ
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வய
ெபண் குழந்ைதகைளக்கூட பா யல் வன் ணர் க்கு
உட்ப த்தப்ப த் கின்ற
நிைலைம
காணப்ப கின்ற .
மட்டக்களப்பிேல 8 - 6 வய க் குழந்ைதகள்கூட ெசன்ற மாதம்
இவ்வா
பாதிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். நாங்கள் நாளாந்தம்
ெசய்திப் பத்திாிைககைளப் ரட் கின்றெபா
இப்ப யாக
எல்லாம்
இந்த
நாட் ேல
ெபண்கள்
பாதிக்கப்பட்
வ வைத ம்
சி வர்
ஷ்பிரேயாகம்
க ைமயாக
நைடெபற் க்ெகாண்
ப்பைத ம்
அறியக்கூ யதாக
இ க்கின்ற . நீங்க ம் இவ்வாறான விடயங்கள் பற்றி
அறிந்தி ப்பீர்கள் என்
நாம் நிைனக்கின்ேறாம். ஆகேவ,
ெபண்கள் பா காப் க்காக ம் சி வர்
ஷ்பிரேயாகத்ைத
நி த் வதற்காக ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய
நடவ க்ைகக க்கு இந்த ஒ க்கீ ஓரள
உதவி ெசய் ம்
என் நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.
இ தியாக,
அரசாங்க
ஊழியர்க க்கான
சம்பள
விடயத்ைதப் ெபா த்த வைரயில், வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப
2,200
பாய் உயர்த்தப்பட் , பத்தாயிரம்
பாயாக அந்த
வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப
அவர்க க்குக் கிைடக்கவி க்
கின்ற . இந்தப் பத்தாயிரம் பாைய ம் வாழ்க்ைகச் ெசல ப்
ப யாக
இல்லாமல்,
அவர்க ைடய
அ ப்பைடச்
சம்பளத்திேல
ேசர்த்தி ந்தால்
இன் ம்
நன்றாக
இ ந்தி க்கும். உண்ைமயிேல அவர்க க்கான விேசட
ெகா ப்பன கள்
அ ப்பைடச்
சம்பளத் டன்
ேசர்க்கப்பட்டா ம் இந்த திட்டத்தின்ப அரசாங்க ஊழியர்
ெபறப்ேபாகின்ற சம்பள உயர்
2,200
பாய் மட் ேம
என்பைத நான் இந்த உயர் சைபயில் ெசால் யாக ேவண் ம்.
ஆனால், இ கூட ஓய் தியர்கள் விடயத்தில் ெசால்லப்
படவில்ைல. ஓய் திய க்கும் இந்த 2,200
பாய் ேபாய்ச்
ேச மா என்ப ேகள்வியாக இ க்கின்ற . ஏெனன்றால் 2015
இல்
அவர்க க்ெகனச்
சம்பள
அள த்திட்டெமான்
தயாாிக்கப்பட
இ ப்பதாக
அைமச்சர்
அவர்கள்
கூறியி க்கின்றார். அந்தச் சம்பள அள த்திட்டம் எப்ெபா
வ ம் என்பேத ேகள்வி. ஏெனன்றால், வர
ெசல த்திட்ட
உைரயிேல சம்பளம் சம்பந்தமாக குறிப்பிடப்பட்ட பல
விடயங்கள் இ வைர நிைறேவற்றப்படாமல் இ க்கும்ேபா ,
ஓய் தியர்களின் இந்தச் சம்பள அள த்திட்டம் 2015இல்
ெசய்யப்ப ம் என்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள
மா?
உைழத் க் கைளத் ப்ேபான ஓய் தியர்கள் சுயெதாழில்
ெசய்யத்தான்
மா?
சுயெதாழி க்ெகன
கடன்
வழங்கப்ப வதாகச் ெசான்னா ம்,
நடக்க
யாமல்
தள்ளா கின்ற வயதிேல அந்தக் கடன்கைளப் ெப வ ம்
அைதத் தி ப்பிச் ெச த் வ ம் அவர்க க்குப் பாாிய
சுைமயாக இ க்கும். கு ம்பத்திேல பல சுைமகைளத்
தாங்கியவர்க க்கு, தாங்கிக்ெகாண்
ப்பவர்க க்கு மீண் ம்
ஒ தடைவ வங்கியிேல கடன்கைளப் ெப வெதன்ப தாங்க
யாத ஒ சுைமயாக இ க்கும். அவ்வாறி க்கின்றெபா
அவர்க ைடய ஓய் திய விடயத்திேல எந்தவித நிவாரண ம்
இந்த ைற வழங்கப்படவில்ைல என்பைதத் திட்டவட்டமாகக்
ெசால்லலாம். சுயெதாழில் கடன் வாய்ப்ைபவிட அவர்க க்குச்
சம்பள
உயர்ேவா,
ப கேளா
எ
ம்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல. அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு வழங்கப்பட்
க்கின்ற இந்த 2,200
பாய்
வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப கூட இந்த ஓய் தியர்க க்கு
இல்ைலெயன்பைதத்
திட்டவட்டமாகக்
கூறிைவக்க
வி ம் கின்ேறன். அந்தள க்கு அரசாங்கம் ஓய் தியர்கைளப்
றக்கணித் விடக்கூடா .
அவர்க க்கும்
அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப வ ேபால் மாதாந்த வாழ்க்ைகச்
ெசல ப் ப
வழங்கப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, இைத
மீளாய் ெசய்தால்
உண்ைமயில்
நாங்கள்
நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம்.
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இ தியாக, மாண் மிகு நிதி, திட்டமிடல் பிரதி அைமச்சர்
அவர்கள் நாங்கள் ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க வடக்கு,
கிழக்கு
பகுதிகளிேல
அரச
நிதிக்
ெகாள்ைககைளக்
ைகயாள்வதற்காகப் பல கணக்காளர்கைள நியமித்தி க்கிறார்.
ெசன்ற ைறகூட எம
ேகாாிக்ைகக்கு இணங்க, அைமச்சர்
அவர்கள் ேமலதிகமாக 12 ேபைர வடக்கு, கிழக்கு
பட் ய
ந்
ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழத்தி ந்தார்.
ஆனா ம்,
அதில்
சித்தியைடந்த
9
ேபர்
வி பட்
க்கிறார்கள். அந்த 9 ேபைர ம் நீங்கள் ேநர் கப்
பாீட்ைசக்கு அைழக்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், வடக்கு,
கிழக்கிேல கணக்காளர் ேசைவயில் 63 ெவற்றிடங்கள்
இ க்கின்றன.
அவற்றில்
ஒ சில
ெவற்றிடங்கள்
நிரப்பப்பட்டா ம் ஏைனயைவ இ வைர ம் நிரப்பப்படாமல்
இ க்கின்றன. ஏற்ெகனேவ என
ேகாாிக்ைகைய நீங்கள்
ஏற்
அைத நிைறேவற்றித் தந்ததற்காக உங்கைள நாங்கள்
நன்றி டன் பாராட் கின்ேறாம். அ ேபான் வடக்கு, கிழக்கு
பட் ய ல் சித்தியைடந்த அந்த 9 ேபைர ம் ேநர் கப்
பாீட்ைசக்கு அைழத்
அவர்கைள ம் அந்தப் பதவிக்கு
நியமித்தால் அவர்கள் மிக ம் அக்கைற ட ம் நன்றி ட ம்
ேசைவயாற் வார்கள். இந்த வர
ெசல த்திட்டத்திேல
ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்
க்கின்ற நிதிகைளக் ைகயாள்வதற்கு
அ உதவியாக இ க்கும். அந்த வைகயில், இந்த 9 ேபைர ம்
நீங்கள்
கணக்காளர்
ேசைவயில்
ேசர்த் க்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
ேகட் , அரசாங்கத் தரப்பி
ந்
என
உைரையச் ெசவிம த்த சகல அைமச்சர்க க்கும் நன்றி கூறி,
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.

[පූ.භා. 11.53]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අප රජෙය් 10වැනි
අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් රෙට් සෑම පැතිකඩකම ජනතාවෙග්
බලාෙපොෙරොත්තු මල් පල ගන්වන ලද, එෙහත් විපක්ෂෙය්
බලාෙපොෙරොත්තු සම්පූර්ණෙයන්ම සුන් කරන ලද අය වැයක් බව
මම පළමුෙවන්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි. සංවර්ධනය පමණක්
ෙනොව, ජනතාවෙග් අනිකුත් විවිධ අවශ තා ෙතෝරා ෙබ්රා
ගනිමින්, එකී අවශ තා සපුරාලීම සඳහා දැවැන්ත පයත්නයක්
දරලා, ජනතාවාදී අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පළමුෙවන්ම අෙප් පණාමය පුද කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2005 වසෙර්දී ජනාධිපති
පදවියට පත් වූ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා "මහින්ද
චින්තනය" හා "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" අනුව එතුමාට හා
රටට මුහුණ දීමට තිබූ අභිෙයෝගයන් නිවැරදිව ෙත්රුම් ගත්තා;
එතුමාෙග් රජය නිවැරදිව ෙත්රුම් ගත්තා; පමුඛතාවන් නිසි ෙලස
සකස් කර ගත්තා. ඒ අනුව අපට පළමුෙවන්ම කරන්න තිබුෙණ්
තිස් වසරක යුද්ධය නිමා කරලා තස්තවාදය ශී ලංකා ධරණි තලය
තුළින් අතුගා දැමීමයි. ඒ කාර්යය අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්,
අෙප් රජයත් ෙනොපිරිෙහළා ඉෂ්ට කළා. ඊළඟට මතු වුණු
අභිෙයෝගය තමයි, තස්තවාදෙයන් සුනු විසුනු වී, සීසීකඩ ගිය අෙප්
රට ඒකීය රාජ යක් බවට පත් කරලා, ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක්
ඇති කිරීම. ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවෙයන් ෙතොරව ආර්ථික
සංවර්ධනයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ
කාර්යයත් අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් රජයත් ෙනොපිරිෙහළා ඉටු
කළා.
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ඇති රජයක් තුළින් ආර්ථික
සංවර්ධනය සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාවට අප මං ෙපත් ෙහළි ෙපෙහළි
කළා. කවදාවත් ෙනොවූ විරූ තරම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක්
කරලා, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන ගමන අප
ඇරඹුවා. ගුවන් ෙතොටුපළවල්, වරායවල්, මහා මාර්ග, ජල
සම්පාදන ෙයෝජනා කම, දැවැන්ත වාරි ෙයෝජනා කම ඇතුළු ජන
ජීවිතයට බලපාන යටිතල පහසුකම් දැවැන්ත ෙලස සංවර්ධනය
කළා. අප ඒවා කෙළේ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. අද
විෙද්ශිකෙයක් ෙම් රටට ආවත්, විෙද්ශයක ජීවත් වන
ලාංකිකෙයක් ෙම් රටට ආවත්, අප ලංකාෙව් ෙකොයි තැනකට
ගියත්, ඒ සෑම පෙද්ශයකම සිදු වී ඇති ෙම් දැවැන්ත යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය ෙහොඳින්ම කැපිලා ෙපෙනනවා. ෙම් සියල්ල
අපට කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය ෙමන්ම
නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්ති අනුගමනය කිරීම නිසායි; නිවැරදි කියා
මාර්ගයන්ට අප අවතීර්ණ වුණු නිසායි. ෙගෝලීයකරණය වූ
ෙලෝකය තුළ තිෙබන විවිධ ආර්ථික බලපෑම් පිළිබඳව මනාව
අධ යනය කරමින්, නිසි මාර්ගෙය් ගිහින් තමයි අෙප් ආර්ථිකය අප
ශක්තිමත් කෙළේ. ලංකාව සිය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ ආකාරය
පිළිබඳව ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම, ආසියානුකරෙය් සෑම රටක්ම අද
කථා කරන්ෙන් ඉතාම ආඩම්බරෙයන්. අප කථා කරන්ෙනත්
ඉතාම ආඩම්බරෙයන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විපක්ෂය සමහර විට ෙම්වා
ෙබොෙහොම සමච්චලයට භාජනය කළත්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් අප
දායාද කළ බව කියන්නට ඕනෑ.
අප ෙම් ආර්ථිකය විශ්ෙල්ෂණය කරන්න ඕනෑ ආර්ථික
විද ා නිර්ණායකයන් තුළිනුයි. ආර්ථික විද ා නිර්ණායකයන්
තුළින් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය සහ පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ඇති
වුණු ආර්ථික සංවර්ධනය දිහා බලන විට, අෙප් ආර්ථිකෙය්
ධනාත්මක දර්ශකයන් ෙපන්නුම් කරනවා. ශී ලංකාෙව් ආර්ථික
සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 7ත් - 8ත් අතෙර් පවත්වා ෙගන යාමට
අෙප් රජයට පුළුවන් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය සමෙය්
ජාතික රාජ ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස
සියයට 105ක් වුණා. කමකමෙයන් අපි එය අඩු කර, දැන් එය
සියයට 65 දක්වා පහළට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අෙප් ගරු රවි
කරුණානායක මහත්මයා සැමවිටම ණය බර සංසන්දනය කරමින්,
සම්පූර්ණ ණය පමාණය ඉන්න ජනගහනෙයන් ෙබදලා, රුපියල්
හාර ලක්ෂයක් කියනවා. ඒ නිර්ණායකය ෙලෝකෙය් කිසිම ආර්ථික
විද ාඥෙයක් පිළිගන්නා නිර්ණායකයක් ෙනොෙවයි. ආර්ථික
විද ාව අනුව ණය බර තක්ෙසේරු කරන්ෙන් දළ ජාතික
නිෂ්පාදනයට සමානුපාතිකවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ
නිසා වැරදි නිර්ණායකයන් තුළින් කරන ෙම් විෙව්චන අපි
සහමුලින්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.
අද අපට ෙලෝකෙය් මූල ආයතනවලින් විශාල ෙගෞරවයක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බලන්න
අග්නිදිග ආසියාෙව්දී අපි අද තරග කරන්ෙන් චීනයත් එක්ක.
චීනෙය් ආර්ථික සංවර්ධනය සියයට 8.7යි. ඉන්දුනීසියාෙව් එය
සියයට 5.8යි. අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් එය සියයට 4.9යි.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු යුෙරෝපෙය් අද ආර්ථික
සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 2 කටත් අඩුෙවන් තිෙබනවා. නමුත් අද
අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනය සියයට 7ත් - 8ත් අතර තිෙබනවා.
යුද්ධෙයන් විනාශ වූ රටකට, තස්තවාදය විසින් විනාශ කරන ලද
රටකට, ෙමවැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී දැවැන්ත ආර්ථික
සංවර්ධනයක් හා ගමනක් යාමට පුළුවන් වුෙණ් අෙප් නිවැරදි
ආර්ථික පතිපත්ති හා දර්ශනය නිසායි. ඒ වාෙග්ම අෙප් නිසි මූල
කළමනාකරණය නිසායි. එපමණක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. අපි ලබන වර්ෂෙය්දී අය වැය හිඟය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.5ක පවත්වාෙගන යනවා. එය 2005 සිට
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2008 දක්වා සියයට 7ක් වුණා 2009 දී සියයට 9.9ක් වුණා. 2010
දී එය සියයට 8ක් වුණා. 2011 එය සියයට 6.5ක් වුණා. 2012 දී
එය සියයට 6.5ක් වුණා. 2013 දී එය සියයට 5.9ක් වුණා. ෙම්
විධියට අපි ඉතා වැදගත් නිර්ණායකයක් වන අය වැය හිඟය, දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතය ඉතාම පහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත්
තිෙබනවා. ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අෙප් ආර්ථිකෙය්
ශක්තිමත් භාවය, අෙප් නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්තිය සහ අෙප්
නිවැරදි ගමන් මඟ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නිවැරදි
ආර්ථික කළමණාකරණය තුළින් තමයි අපට ෙමවැනි සහන
විශාල සංඛ ාවක් දීමට පුළුවන් ආර්ථික ශක්තියක් ඇති වුෙණ්. ඒ
වාෙග්ම අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 4.5ක මට්ටමක පවත්වාෙගන
යාමට ලැබීම අපි ලබා ගත්ත ආර්ථික පගතියක්. ඒ නිසා අපට ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය අනිවාර්යෙයන්ම වර්ණවත් කිරීමට
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය දන්නවා,
තස්තවාදය අවසන් කළාට පසුව අපි ෙම් රෙට් දැවැන්ත යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනයක් ඇති කළ බව. ඒ වුණත් අපට
අභිෙයෝගයක් තිබුණා. ඒ අභිෙයෝගය, ජනතාවෙග් යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් ජන
ජීවිතයට බලපෑ කාරණා, රාජ ෙසේවකයන්ෙග් රාජ ෙසේවයට
බලපෑ කාරණා, තෘප්තිමත් රාජ ෙසේවයක් ඇති කිරීමට අවශ
කාරණා සහ ෙම් රෙට් දුක් විඳින සහ පහසුකම් අඩු ජනතාවට
ලැබිය යුතු ෙසේවාවන් කියන ෙම් කාර්යන් සම්පූර්ණ කිරීෙම්
කාර්ය භාරය රජයකට පැවෙරනවා. මූලික නිර්ණායකයන් සහ
මූලික කරුණු ටික සපුරා තිෙබන නිසා දැන් අපි වැඩි බරක්
දමන්ෙන්, වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් ෙම් කියන
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට බලපාන කරුණු පිළිබඳව අෙප් ෙනත්
සිත් ෙයොමු කර ඒවා විසඳීමටයි.
අපි ෙමවැනි අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර සහන
ෙදනෙකොට විපක්ෂය කියනවා, ෙම්ක අල්ලස් ලබා දීමක් කියා.
රජයකට අයිතියක් නැද්ද, අය වැය ෙල්ඛනයකදී තමන්ෙග්
පතිපත්ති හා කියාදාමයන් අනුව ජනතාවට යම් සහන ලබා
ෙදන්න? ඒක අල්ලසක්ද? අල්ලසක් කියන්ෙන් එයින් පරිබාහිරව
ගිහිල්ලා, මැතිවරණයකදී ෙකෙනකුට යම් ෙදයක් ෙදන එක.
ඒකයි මම කියමින් සිටිෙය්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි හුඟක් ෙද්වල්වලට
සහන දුන්නා. විපක්ෂෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම
අෙප් වෘත්තීය සමිති විසින්, අෙප් මන්තීතුමන්ලා විසින් කරුණු
මතු කළා. දැන් බලන්න, විශාමිකයින්ෙග් පශ්නය. ෙකොච්චර
picket කළාද? රාජ ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් පශ්නය; සමෘද්ධි
පශ්නය. ෙම්වා ඔක්ෙකෝටම දීපු සහන, අපි මැතිවරණයක් නිසා
දීපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ විවිධ
අංශයන්ෙගන් අනිවාර්යෙයන්ම ඉක්මනින් විසඳිය යුතු පශ්න
හැටියට හඳුනා ෙගන, ෙම් අය වැය සකස් කිරීෙම් සාකච්ඡාවන්හිදී,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු
සැලකිල්ලට අරෙගන තමයි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් දී ඒ
සහන ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂය කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ,
අපි ෙම් සහන ලබා ෙදයි කියා. ඔවුන් අපි අමාරුෙව් දමන්න කියා
හිතා ෙගන විෙරෝධතා කළා; picket කළා; ජනතාව ඒකරාශී කළා.
ඔවුන් හිතුවා, ෙම්වා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට කවදාවත්
කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ; එම නිසා ජනතාවෙග් පසාදය
picket කරලා, විෙරෝධතා පකාශ කර, කෑ ෙකෝ ගහලා ලබා ගන්න
පුළුවන් කියා. නමුත් අද එය පුස්සක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
අද විපක්ෂයටම ඒ picketing ව ාපාර, ඒ විෙරෝධතා වැඩ
පිළිෙවළවල් පාරා වළල්ලක් බවට පත් ෙවලා, ෛදවෙය් සරදමට
අද විපක්ෂය ලක් ෙවලා තිෙබනවා.
අපි සතුටු ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා
හැටියට ෙම් කියන අංශ ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම
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ගැන. අපි හැම ෙවලාෙව්ම ඉල්ලා සිටිෙය්, යටිතල පහසුකම් දියුණු
කරනවා වාෙග්ම, ජනතාවෙග් එදිෙනදා පශ්න පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග්
ජීවන ගැටලු පිළිබඳව වඩාත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන
එකයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කවුරුත් ඒ ගැන කථා කළා. එම නිසා අපි
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් කාරණා සැලකිල්ලට අරෙගන,
අද ෙමවැනි ජනතාවාදී අය වැයක් අපට ලබා දීම ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික
සංවර්ධනය සඳහා තුන් වන ෙලෝකෙය් රටකට, මැදි ආදායම් ලබන
රටකට ආහාර සුරක්ෂිතතාව -food security- අත ාවශ ෙදයක්.
රටකට අවශ කෑම බීම ඒ රෙට්ම පුළුවන් තරම් නිෂ්පාදනය කර
ගැනීෙම් අවශ තාව අපි සපුරාලන්නට ඕනෑ. සියලු ෙද්වල්
කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. අපි වී අතින් ස්වයංෙපෝෂිතයි; සහල්
අතින් ස්වයංෙපෝෂිතයි. අර්තාපල් සියයට 60කින් පමණ
ස්වයංෙපෝෂිතයි. බී ලූනු ගත්තාම ඒත් එෙහමයි. නිවැරදි ආර්ථික
පතිපත්ති තුළින්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය තුළින් ෙගොවියාට කෘෂි
කර්මාන්තය ලාභදායී කර්මාන්තයක් බවට අපි පත් කර තිෙබනවා.
නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්තිය තුළින් ෙම් රෙට් අස්වැන්න
හදනෙකොට, අස්වැන්න ගලවනෙකොට පිට රටින් ෙගන ඒම අපි
තහනම් කරනවා. ෙම්වා ඉෙබ්ම, නිකම්ම පහත් වුෙණ් නැහැ. ඒ
තුළින් තමයි ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වුෙණ්; දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පමාණය ඉහළ ගිෙය්. එම නිසා ඒ නිවැරදි ආර්ථික
පතිපත්තිය අපි තවදුරටත් ෙගන ගියා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ආහාර
සුරක්ෂිතතාව සඳහා රටකට ජලය අවශ යි. ජලය තමයි ධනය
බවට පත් ෙවන්ෙන්. පසුගිය අවුරුද්ෙද් වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය සඳහා
රුපියල් බිලියන 39කට වැඩි පමාණයක් ලබා දුන්නා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් ඊටත් වැඩි පමාණයක් ලබා දීලා, වාරි ජල පිපාසය
සංසිඳවීම සඳහා අපි දැවැන්ත ව ාපාර රාශියක් පටන් ගත්තා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ජීවත් වන
පෙද්ශෙය් රඹකැන් ඔය ව ාපෘතිය අපි හැදුවා. ඔබතුමිය ඒක
දන්නවා. දැන් ඒ වියළි පෙද්ශය ඉතාම සශීක, ෙතතබරිත
පෙද්ශයක් බවට පත් ෙවලා ජනතාව ඉතාම සතුටින් ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්මයි දැදුරු ඔය ව ාපාරය දැන් හදලා අවසානයි. ෙහට
අනිද්දා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් එය විවෘත කරනවා.
ෙමොරගහකන්ද හා කළු ගඟ ව ාපෘති දැන් ආරම්භ කරලා
අවසානයි. තව අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට ෙමොරගහකන්ද සහ කළු
ගඟ ව ාපෘතිය හැදුවාට පස්ෙසේ අපට අතිරික්ත ජලය විශාල
පමාණයක් අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවලට යවන්න
පුළුවන්; උතුරටත් යවන්න පුළුවන්. අම්පාෙර් කළුගල් ඔය
ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු ඔක්ෙකොම ෙකෙරන බව ඔබතුමිය
දන්නවා. අපි යාන් ඔය ව ාපෘතිය ආරම්භ කළා; උමා ඔය
ව ාපෘතිය ආරම්භ කළා. දැන් අපි මහවැලි ගෙඟ් පහළට ගලා
ෙගන යන වතුර කාලිංග නුවර සිට ඉහළට ෙපොම්ප කරලා පථම
වතාවට ශී ලංකාෙව් උස්සාන ජල ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා.
එතෙකොට ඕනෑම වියළි සමයකදී වැඩි ජල ධාරිතාවක් ඉහළ
පැත්ෙත් තිෙබන වැව්වලට යවන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ සියලු
කටයුතු කරලා අවසානයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ගිං, නිල්වලා
කියන ගංගා ෙදක හරවලා, විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර පාලනය කරලා
ජල ධාරිතාවක් ෙගන යාමට කටයුතු කරනවා. ආහාර සුරක්ෂිතාව
සහ පානීය අවශ තා සඳහා ජලය සැපයීෙම් වැඩ පිළිෙවළ මහින්ද
චින්තනය යටෙත් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වයඹට සහ ෙතත් කලාපයට ජලය
ලබා ෙදනවා පමණක් ෙනොෙවයි, මම බදුල්ල දිස්තික්කෙය් වැව්
100ක් හදලා වැව් බැඳි රාජ යක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ෙම්
ආකාරයට සිංහල රජ කාලෙය්වත් කෙළේ නැහැ.
එපමණක් ෙනොෙවයි, කෘෂිකර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට වී
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 40ක සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා.
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ෙත් සඳහා රුපියල් 2,500ක ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා. රබර්
සඳහා රුපියල් 300ක සහතික මිලක්, උක් සඳහා රුපියල් 4500ක
සහතික මිලක් ලබා දී තිෙබනවා. මම විපක්ෂෙයන් අහනවා ෙම්වා
ෙදන්න එපාද, ෙම්වාට විරුද්ධද කියලා. බිත්තර වී ෙනොමිලෙය්
ලබා ෙදනවා. ඒක ෙදන්න එපාද? කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ
භාණ්ඩවල මිල අඩු කර තිෙබනවා. කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ට ෙත්
නැවත වගා කිරීම සඳහා ෙදනු ලබන සහනාධාරය
ෙහක්ෙටයාරයකට රුපියල් 8,75,000 සිට රුපියල් 10,00,000
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. නව වගාව සඳහා සහනාධාරය
ෙහක්ෙටයාරයකට රුපියල් 6,25,000 සිට 7,50,000 දක්වා වැඩි
කර තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙව්ලි ආරක්ෂණ ව ාපෘතීන් තුළින්
වියපත් වූ වාරි ව ාපෘතීන් සැකසීම සඳහා රුපියල් බිලියන 8කට
වැඩි පමාණයක් ෙම් වන විට වියදම් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ආහාර සුරක්ෂිතතාව
සඳහා අපි කටයුතු කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට මම කැමැතියි, රාජ
ෙසේවය පිළිබඳව යමක් කථා කරන්නට. වැටුප් ෙකොමිසෙම්
ෙයෝජනා අනුව රජෙය් ෙසේවකයකුෙග් අවම වැටුප රුපියල් 15,000
දක්වා වැඩි කළා. ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000 දක්වා
වැඩි කළා. ඒ අනුව රජෙය් ෙසේවකයකුෙග් අවම වැටුප් පමාණය
රුපියල් 25,000 දක්වා ඉහළ යනවා. වෘත්තීයමය දීමනාවක්
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන් ඇතුළු වෘත්තිකයන් අතර
විශාල පශ්නයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක උගත් රාජ
ෙසේවකයන් අතර තිබුණු පශ්නයක්. එයට ෙම් අය වැෙයන්
විසඳුමක් ලබා දුන්නා. ඒ වෘත්තිකයන් ෙවනුෙවන් රුපියල්
15,000ක දීමනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් ලබා
දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉංජිෙන්රුවන් ඇතුළු වෘත්තිකයන් රාජ
ෙසේවය තුළ රඳවා තබා ෙගන රාජ ෙසේවෙයන් වඩාත් ඵලදායී
ෙසේවාවක් කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එපමණක් ෙනොෙවයි අෙප්
ආයතනවල සිටින ෙකොන්තාත් පදනම සහ තාවකාලික පදනම මත
දවස් 180ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් ඇති සියලු ෙදනාම ස්ථිර කරන්න
කියලා ෙසේවකයින් සහ වෘත්තීය සමිතිවලින් විශාල ඉල්ලීමක්
තිබුණා. අපි ඒකට ඇහුම්කන් දීලා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා වැරදිද?
ෙම්වා ෙහොඳ නැද්ද? ෙම්වා ජනතා හිතවාදී හා වැඩ කරන පන්තිය
ෙවනුෙවන් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කරන ලද ෙද්වල් ෙනොෙවයිද? ඒ
නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අපි ආඩම්බර ෙවනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඇමතිතුමා, ඒවා හැමදාම ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලපු ඒවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විශාමිකයින් අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් ඉල්ලීම් ඉල්ලුවා ෙන්. 2006 රාජ
ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය අනුව විශාම වැටුප ගැළපුම් කරන්න කියලා
ඉල්ලුවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

විෂමතාව අඩු කරන්න කියලා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

විශාමිකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතාව අඩු කරන්න කියලා
විපක්ෂෙය් අයත් ඉල්ලුවා ෙන්. විපක්ෂෙය් අයත් ඒ slogan එක
අරෙගන ගියා ෙන්. දැන් අපි ඒක නිවැරදි කළා. දැන් ඉතින්
ෙමොකද කියන්ෙන්? දැන් පශ්නයක් නැහැ. Picket කරන්න බැහැ.
ජනතාව ඒක රාශි කර ගන්න බැහැ. ජනතාව දැන් ඉන්ෙන් අෙප්
පැත්ෙත්. විශාමිකයන් ෙවනුෙවන් ඒ සහනය විතරක් ෙනොෙවයි,
අගහාර රක්ෂණය ඇතුළු විශාල වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විශාමිකයන් ෙවනුෙවන් ඇප
රහිත රුපියල් 50000 ක ණය මුදලක් ලබා ෙදනවා. අපි
ෙපෞද්ගලික අංශය අමතක කෙළේත් නැහැ. ෙසේවකයන්ෙග් අවම
වැටුප රුපියල් 10,000 බවට පත් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් දායකත්වය සියයට 14 දක්වා වැඩි
කරනවා.
පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය්ත් තිබුණු වැටුප් විෂමතාවන්
ඉවත් කරලා, අවම වැටුප රුපියල් 16,500ක් කරලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් ෙසේවෙය්
නියුතු නිලධාරින්ෙග් පවුල්වල ඔවුන්ට ලැෙබන තුන්ෙවනි දරුවා
ෙවනුෙවන් රුපියල් 1,00,000ක දීමනාවක් ෙගවනවා. අෙප් රට
රැක ගත් රණවිරුවන්ෙග් ෙදමාපියන්ට රණවිරු මාපිය උපහාර
වැඩ සටහන යටෙත් ලබාදුන් රුපියල් 750ක දීමනාව රුපියල්
1000 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒකටත් විරුද්ධද? ෙද්ශීය
ෛවද වරුන් සඳහා රුපියල් 5000ක ෛවද දීමනාවක් ලබා දීෙම්
ෙයෝජනාව ඉතාම පශංසනීයයි. සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු
කියන පංච මහා බල ෙව්ගය තුළින් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ආරම්භ වුෙණ්. ඒ නිසා ෙද්ශීය ෛවද වරයා අපිට ඉතාමත්
වැදගත්. අපි ගරු කරනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙද්ශීය
ෛවද වරයාෙග් ෙසේවයත් අපි ඉහළින් අගය කරලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපි හැෙමෝටම තිෙබන පශ්නය තමයි
රැකියා ෙසොයා ෙගන අපි ළඟට එන විශ්වවිද ාලවලට යන්න බැරි
වුණු අයට රැකියා සැපයීම. විශ්වවිද ාලයට ගිය 60,000කට රැකියා
ලබා දුන්නා. දැන් ෙබෙහතකට ගන්න උපාධිධාරිෙයක් නැහැ.
නමුත් O/L, A/L pass කරපු අය ඇවිල්ලා රස්සාවල් ඉල්ලනවා. ඒ
පශ්නය ෙම් අය වැෙයන් විසඳලා තිෙබනවා.
පළමුෙවන්ම විශ්වවිද ාලයට ඇතුළුවීමට ෙනොහැකි වුණු උසස්
ෙපළ පාස් වුණු දරුවන් 50000ක් කළමනාකරණ හා
ගණකාධිකරණ සහායකයින් වශෙයන් ෙම් වර්ෂෙය් බඳවා
ගන්නවා. ඒ අනුව දරුවන් 50000කෙග් තිබුණු විශාල අසහනය
නැති කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා සඳහා සහාය ෙසේවකයන්
15000ක් බඳවා ගන්නවා. උසස් ෙපළ හා සාමාන ෙපළ සමත්
තවත් දරුවන් 50000කට මසකට රුපියල් 3000 බැගින් ලබා දීලා
තාක්ෂණික අධ ාපනය ලබා ෙදනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි,
රුපියල් 9500ක දීමනාවක් ලබාෙදමින් ගුරු හිඟය අවසන් කිරීම
සඳහා ගුරු සහායකයින් 50000ක් බඳවා ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්]
ඒ අයට අපි අවශ පුහුණුව ලබා දීලා අවුරුදු තුන හතරක දී ෙහොඳ
ගුරුවරුන් බවට පත් කරලා ෙම් රෙට් අධ ාපන මට්ටම ඉහළ
මට්ටමකට ෙගන ඒමට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව තාක්ෂණ
විශ්වවිද ාලය සඳහා ඇතුළත් වන අයට රුපියල් 3000ක ආධාර
මුදලක් ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව ඒ සඳහා තවත් දරුවන් 50,000ක්
ගන්නවා. ඒ අනුව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙකළින්ම තරුණ
තරුණියන් ලක්ෂ 2කට රැකියා සපයන අය වැය ෙල්ඛනයක්.
ෙම්වා විපක්ෂයට දරා ගන්නට බැරි ෙවයි. ඒකට අපිට කරන්න
ෙදයක් නැහැ.
රජෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපිට ජනතාව ඉදිරියට
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ගිහිල්ලා ෙමවැනි අය වැය
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ෙල්ඛනයක තිෙබන ධනාත්මක ස්වරූපය ෙපන්වීමට අවස්ථාවක්
ලබා දීම ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, පහ වසර ශිෂ ත්ව 25,000ක වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් එක් ශිෂ ත්ව ලාභිෙයකුට ලබා දුන් රුපියල් 500
දැන් අපි රුපියල් 1500 දක්වා වැඩිකර ලබා දීලා ඒ අඩු
ආදායම්ලාභී දරුවන් වඩාත් ශක්තිමත් කරනවා. එවැනි ජනතාවාදී
අය වැය ෙල්ඛනයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා බදුල්ලට පැමිණි
අවස්ථාෙව්දී තැපැල් ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරන -ලියුම් ෙබදන- අෙප්
සෙහෝදරයන් කණ්ඩායමක් මට කිව්වා, එතුමා මුණ ගස්වන්න
කියලා. ඒ අය මාත් සමඟ එතුමා මුණ ගැහිලා කිව්වා, ලියුම්
ෙබදන අයටත් motorcycles ලබා ෙදන්න කියලා. අද අෙප් රජය
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය යටෙත් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියුම්
ෙබදා හරින්නන් සඳහාත් සහනදායි කමය යටෙත් motorcycles
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අපි ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙමොකද, කියන්ෙන්? ඒක වැරදිද, ෙදන්න එපාද, ෙහොඳ
නැද්ද?

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

වැරදි නැහැ, ෙදන්න ඕනෑ.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අන්න ඒක තමයි. ෙදන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙදන ආණ්ඩුවක් තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙපර
පාසල් පවත්වා ෙගන ගිය පාලිකාවන් හිටියා. දරුවන්ෙගන් සුළු
ගණනක් එකතු කර ෙගන තමයි ඒ ෙමොන්ටිෙසෝරි අධ ාපනය
ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා විශාල ඉල්ලීමක් තිබුණා, ඒ අය
ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න කියලා. අපි ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්
ෙවනුෙවන් මසකට රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ලබා දීමට දැන්
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපර පාසල්වලට රුපියල්
10,000ක ණයක් ලබා දීමටත් අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
විධියට තමයි අපි ෙපර පාසල් අධ ාපනය ශක්තිමත් කිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්.
එෙමන්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ
ගැටලුවක් තිබුණා. එහි නව ව වස්ථාවක අවශ තාව අපි පිළිෙගන
තිෙබනවා. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහාත් එවැනිම
ව වස්ථාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරලා, රාජ ක්ෙෂේතෙය්
පරිපාලන ගැටලු ෙදකක් අපි විසඳලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කිරි ෙගොවීන්ට ශක්තියක්වන
අයුරින් දියර කිරි ලීටරයකට ෙගවන මුදල රුපියල් 60 දක්වා වැඩි
කරලා තිෙබනවා. අෙප් දැන් කිරි නිෂ්පාදනය අතින් ජාතික
අවශ තාෙවන් සියයට 50 මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි
විශ්වාස කරනවා දියර කිරිවලට ෙගවන මිල වැඩි කිරීමත් සමඟම
කිරි නිෂ්පාදනය ෙම් රෙට් ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැල්ලා, විෙද්ශ
විනිමය විශාල පමාණයක් ඉතුරු කර ගන්නටත් අපට පුළුවන්
ෙවයි කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Madam, I rise to a point of Order.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එක වතාවක් කරපු කථාවක්
ෙදවැනි වතාවටත් කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔය කථාව ඊෙය්ත් කිව්වා ෙන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඉතින්, ඒක ආෙයත් කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පුළුවන්, පුළුවන්. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා හැම
දාම එකම record එක ෙන් දාන්ෙන්. පරණ තැටියම ෙන් දාන්ෙන්.
ඒ පරණ තැටියට කවුරුත් කැමැති නැහැ.
අද මහින්ෙදෝදය විද ාගාර සහිතව පාසල් සංවර්ධනය කරන්න
කටයුතු කිරීම නිසා අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු
ෙවනවා. අපි පිරිෙවන්වලට ෙදන ආධාරය ෙදගුණ කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතය සඳහා විශාල
මුදල් පමාණයක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
රට විරුවන් සවිබල ගැන්වීමටත් විෙශේෂ ෙයෝජනාවක්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඔවුන් පිට රටදී උපයා ෙගන එන
මුදල්වලින් ෙමෝටර් රථ ලබා ගැනීෙම්දී සහනයක් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරනවා. කාන්තා ව වසායන් සඳහා ඇප රහිතව ණය
මුදල් ලබා දීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. මහෙපොළ ශිෂ ාධාර මුදල
වැඩි කරන්න කියලා කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා සිටියා. ෙමවර
අය වැෙයන් මහෙපොළ ශිෂ ත්ව ආධාර මුදල රුපියල් 4,000 දක්වා
වැඩි කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සාමාන ජනතාවට ඉඩම්
පැවරීෙම්දී අපට විශාල ගැටලුවක් තිබුණා. ඔබතුමිය දන්නවා,
විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි පෙද්ශවලත් ඒ ගැටලුව විශාල වශෙයන්
තිබුණා. ඒ තමයි කුලී බදු පශ්නය. සමහර ෙවලාවට එන
තක්ෙසේරුව ඉතාම වැඩියි. ඒ තක්ෙසේරුව සියයට 4ක් වුණාම,
ෙබොෙහෝ අයට කුඩා බිම් කට්ටි ෙවනුෙවන් ඒ මුදල ෙගවීෙම් අසීරු
තත්ත්වයක් තිබුණා. අපි ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගනිමින්
විෙශේෂෙයන්ම කුලී බදු ලක්ෂ තුනට අඩු නම්, ඒ valuation එක
බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා. සියයට 4ක උපරිම බද්ද අදාළ
වන්ෙන් වසරක ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 6ක් ඉක්මවන අයට
පමණයි.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඇහුවා, ෙමොනවාද වතුකරෙය්
ජනතාව ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. වතුකරෙය්
ජනතාව ෙවනුෙවන් නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ
කරලා, ඒක දිගටම කරෙගන යනවා. ඔවුන්ෙග් සනීපාරක්ෂක හා
වැසිකිළි පහසුකම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් පාෙද්ශීය සභාවල
තිබුණු තත්ත්වය ඔබතුමියත් දන්නවා. අෙප් ගාමීය පෙද්ශවල
පාෙද්ශීය සභා ෙබොෙහොමයකට ඔවුන්ෙග් වැඩ කටයුතු නඩත්තු
කර ගැනීම සඳහා අවශ බදු පමාණයක් එකතු වන්ෙන් නැහැ;
අවශ මුදල් පමාණයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ පාෙද්ශීය සභා ශක්තිමත් කළා.
විෙශේෂෙයන්ම ''පුර නැඟුම'' යටෙත් අෙප් අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා
ෙගොඩනැඟිලි රාශියක් හදාෙගන යනවා. පාෙද්ශීය සභාවලට
අවශ tractors, gully bowsers, වැනි යන්ත සූත අපි ලබා
ෙදනවා. ඒ ලබා ෙදන බඩු මුට්ටු හැර, අපි ලබා දුන් ඒ ලක්ෂ
10ක grant එක ෙමවර ලක්ෂ 20ක් බවට පරිවර්තනය කරලා
පාෙද්ශීය සභා ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්, පාෙද්ශීය
පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ නිසා ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයක්ම වැළඳ ගන්නා, සෑම
ක්ෙෂේතයකම තිෙබන දැෙවන පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන අය වැය
ෙල්ඛනයක් ෙවනවා. පළාත් සභා ආයතනවලට සහන ෙසේවකයන්
15,000ක් බඳවා ගැනීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මඟින්
පාෙද්ශීය සභාවල තිෙබන ගැටලු රාශියක් විසඳලා, පාෙද්ශීය සභා
පරිපාලනය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්.
රණවිරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන්ට ලබා ෙදන දීමනාව රුපියල්
1,000ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි,
හුඟක් පැමිණිලි තිබුණා ෙපොලීසිෙයන්. ඒ අය කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව
සලකන්ෙන් ෙපොලිසිෙය් ඉහළ නිලධාරින්ට විතරයි, ෙපොලිස්
ෙපොඩ්ඩන්ට ෙමොකුත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙපොලිස්
ෙපොඩ්ඩන්ෙග් පශ්න පිළිබඳව ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ කිව්වා.
නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙපොලිස් ෙපොඩ්ඩන් අමතක කෙළේ
නැහැ. එතුමා ෙපොලීසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරුන් හා සැරයන්වරුන්ට
සහනදායී මිලකට - ලබා ගන්න කැමැති හැෙමෝටම - යතුරු පැදී
ලබා ගන්න කටයුතු සලස්වා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් වැඩිහිටි සමාජය, වෙයෝවෘද්ධ
අයෙග් ඉතිරි කිරීම් බැංකුවල තැන්පත් කර තිබුණා. අෙප්
උද්ධමනය වැඩි වූ අවස්ථාවලදී ෙපොලී අනුපාතය වැඩි
පමාණයකින් ලැබුණා. නමුත් රෙට් මුදල් තත්ත්වය ශක්තිමත්
ෙවන්න, ශක්තිමත් ෙවන්න, ෙවනත් දියුණු රටවල වාෙග්ම අෙප්
රෙට්ත් ෙපොලී අනුපාතය අඩු වුණා. ඒක කාටවත් නවත්වන්න
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අෙප් ඒ වෙයෝවෘද්ධ
තැන්පත්කරුවන් සඳහා සියයට 12ක ෙපොලී මුදලක් ෙගවීමට ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පතිපාදන සලසා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් පශ්නය ෙදසත් අපි
අනිවාර්ෙයන්ම සානුකම්පිකව බලලා තිෙබනවා.
සියලු රජෙය් ෙසේවකයන්ට වාරික 10කින් ෙපොලී රහිතව
ෙගවන්න පුළුවන් රුපියල් 10,000ක සීමාව තුළ ණයක් ලබා
ගැනීෙම් අවස්ථාව අප විසින් සලසා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප්
රජය මඟින් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය ඇති කර
තිෙබනවා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති කළා
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය වර්ණවත් කිරීම සඳහා
අවශ ඒ පසු බිමත් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ
ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ පසුබිමත් අප විසින් සකස්
කර දීලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, අද අෙප් ඉතිරි කිරීෙම් පතිශතය සියයට
20ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් සමස්ත ආෙයෝජන සියයට
30ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් විශාල වශෙයන් අෙප්
ආර්ථිකය ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බව ෙපන්නුම් කරනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙග්
පරිෙභෝජන රටාව දිහා බැලුෙවොත් තුන්වන ෙලෝකෙය් රටක් දියුණු ෙවමින් පවතින රටක්- වශෙයන් තිබුණු අෙප් රට දැන් මැද
පන්තියට තල්ලු ෙවලා මධ ම පාන්තික රටක් බවට පත්වීෙගන
යනවා. එතෙකොට අෙප් අවශ තාවන් වැඩියි. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ විට
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ආදායම හා වියදම අතර පරතරයක් ඇති ෙවනවා. ඒක
ස්වභාවිකයි. නමුත් අද ෙත් ෙගොවියා ගත්ෙතොත්, මා නිෙයෝජනය
කරන අෙප් දිස්තික්කෙය් විශාල වශෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්
ඉන්නවා. එම ෙත් වතු හිමියන්ෙග් ෙත් සඳහා ඉතා ෙහොඳ මිලක්
ලැෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙත් වගාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳ සහනාධාරයක්
ලැෙබනවා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඉතාම ඉහළින් ශක්තිමත් ෙවලා
තිෙබනවා.
අද අෙප් ෙගොවීන් කවුරුවත් වී අෙළවි මණ්ඩලයට වී ෙගනිහින්
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් කමතටම ඇවිල්ලා වී මැනෙගන
යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියත් ෙගොවි
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයකයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමිය
දන්නවා, වී විකුණා ගන්න ඉස්සර ෙකොච්චර අමාරු වුණාද කියලා.
ඒ අතින් ෙගොවියාට, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට අද වඩා ෙහොඳ
ආදායමක් ලැෙබන පරිසරයක් අප විසින් නිර්මාණය කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවෙග් අභිපායයන් රාශියක් ඉෂ්ට කරන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ අභිපායයන් රාශියක් ඉටු
කරන ගමන් අෙප් රජය දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති කරමින්
යනවා. ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල්
මිලියන 20,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට දැන් අපි
ෙලොකු පාරවල්වලට කාපට් දාලා හදලා ඉවරයි. තව ටිකයි ඉතිරි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කාපට් දැමිය යුතු, ෙකොන්කිට් කළ යුතු
පාරවල් ගෙම් තවත් ඇති. අපට එන අවුරුද්ෙද්දී ඒ කටයුත්තත්
ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ජනතාවෙග් විශාල
ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. හැබැයි, ජනතාව දැන් ෙකොන්කිට් පාරවල්
ෙනොෙවයි ඉල්ලන්ෙන්. ඔක්ෙකෝම ඉල්ලන්ෙන් කාපට් පාරවල්.
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය හා සිතීෙම් රටාව අපි එවැනි උච්ච
ස්ථානයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා ෙමවැනි අය වැය
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන සැලසීමට
ලැබීම පිළිබඳව අපි ඉතාම ආඩම්බර ෙවනවා. එෙමන්ම දීර්ඝ
කාලීන සකීය හා පාෙයෝගික ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් තුළින්
ශී ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගන යෑමට පුළුවන්ය කියන
මතය වඩාත් ශක්තිමත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට පුළුවන් වීම ගැන අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, විෙශේෂෙයන්ම පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා
ඇතුළු මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්ට අෙප් ස්තුතිය පුද කරමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. සභාෙව් කටයුතු
ප.ව.1.30 දක්වා තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.
1.30ට නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා (ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்ப , அமர் பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] in the Chair.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Sunil Handunnetti, please.
[අ.භා. 1.30]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙම් සම්බන්ධ
ෙවලා ඉන්ෙන් 2015 වර්ෂය සඳහා සන්ධාන ආණ්ඩුව ඊෙය්
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය වාර්තාව ෙවනුෙවන් වූ විවාදයටයි. ඒ
කියන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් දහවන ජාතික අය
වැය. නමුත් ඒ කථාව අවසාන ෙවන ෙකොට අපට දැනුෙණ්
ෙමොකක්ද? රෙට් ජනතාවට දැෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් අපි
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජාතික අය වැය විවාදයකට
ෙනොෙවයි, ජාතික අල්ලස් විවාදයකටයි. ෙමොකද, ෙම් අය
වැෙයන් අපට ෙහොඳින්ම ෙපෙනනවා, ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඉදිරි අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික සැලසුම්
ඉදිරිපත් කරන, රජෙය් ආදායම්, වියදම් පියවා ගන්නා ආකාරය
ෙපන්වන අය වැයකට වඩා ඉදිරි මැතිවරණය ඉලක්ක කර ෙගන
ජනතාවෙග් ඡන්ද මංෙකොල්ල කන්න ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනාපු
අල්ලස් ෙබදිල්ලක්ය කියන එක. එතෙකොට විපක්ෂෙය් වගකීම
තමයි, එම අල්ලස් විවාදෙයන් ෙම් ආණඩුව ජනතාවට ෙබදන
අල්ලස් පිළිබඳව, රවටන රැවටිල්ල පිළිබඳව, ෙබොරුව පිළිබඳව, ඒ
වංචාව පිළිබඳව සමාජයට කරුණු කියා ෙදන එක, කරුණු
ෙහළිදරවු කරන එක. ෙමොකද, අපි විශ්වාස කරනවා, ආණ්ඩුව ෙම්
කිසිම ෙහළිදරවු කිරීමකින් නිවැරදි ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක.
ආණ්ඩුවට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය හින්දලා
ෙහෝ බලය ලබා ගන්න එකයි; ඒ ෙවනුෙවන් හැම පුරවැසිෙයක්ම
රවටන එකයි. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම.
ඔබතුමා දන්නවා, පසු ගිය කාලය පුරා පාරවල්වල
උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වුණා, අෙප් රෙට් වෘත්තිය සමිති ව ාපාර
දැවැන්ත සටන් කියාමාර්ග ෙගන ගියා.
ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් අපි විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඇතුළු වාමාංශික පක්ෂවල වෘත්තිය සමිති
පවා සටනක් ෙගනිච්චා, අඩු තරමින් රුපියල් 10,000කින්වත්
මූලික වැටුප වැඩි කරන්නය කියා. ඒක අසාධාරණ ඉල්ලීමක්
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, රජෙය් ජන හා සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවම
පිළිගත්තා,
අවම
වශෙයන්
හතර
ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල්
46,000ක්වත් ඕනෑය කියන එක. ඊෙය් ජනාධිපතිතුමාම
පිළිගත්තා, ෙම් ඔක්ෙකොම ෙසල්ලම් දමලත් මූලික වැටුප වැඩි
ෙවන්ෙන් රුපියල් 25,000කින් පමණක් බව. රුපියල් 10,000කින්
පඩි වැඩි කරන්නය කියන ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම වැඩ
කරන ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් තිබුණා, ෙමෙතක් පසු ගිය අය වැය
වලින් එකතු කරපු, වැටුපට එල්ලා තිෙබන දීමනා මූලික වැටුපට
එකතු කරන්නය කියා. එෙහම ඒක හරියට එකතු කළා නම් මූලික
වැටුප රුපියල් 10,146කින් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පසු ගිය
දීමනා එකතු කළා නම් රුපියල් 10,146ක් එකතු ෙවන්න ඕනෑ.
ෙම් අය වැය කථාෙව් වංචාව ෙම්කයි. එතුමා ඒක කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? 2015 අය වැය කතාෙව් (11 ෙකොටස)හි පිටු අංක
23හි එය සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙසේයි:
"එබැවින් 2015 ජනවාරි සිට නව වැටුප් ව හයක් කියාත්මක කිරීමට
ෙයෝජනා කරනවා.
ඒ අනුව රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙදනු ලබන විෙශේෂ දීමනාව ඔවුන්ෙග්
වැටුපට එකතු කිරීමටත් ..."
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ඒක ඊෙය් ආණ්ඩුෙව් මාධ වලත් පළ කළා, "රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් දීමනාව වැටුපට එකතු ෙව්." කියලා. සමහර
මාධ වල පළ කළා, "සියලු දීමනා වැටුපට එකතු ෙව්." කියලා.
එෙහම බලන ෙකොට පාෙර් සටනයි, ෙමතැන කථාවයි ෙදකම
එකක් වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත්
කිව්ෙව් ඒක ෙන්. "ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් වෘත්තිය සමිති ඉල්ලපු ෙදය
අපි දුන්නා. ඔය ෙගොල්ලන් කියන වචනවලින්ම අපි ෙම්
කියන්ෙන්." කියලායි එතුමා කිව්ෙව්. සියලු දීමනා එකතු කළාය
කිව්වා. සියලු දීමනා එකතු කළා නම් අවම වැටුප මසකට රුපියල්
15,000 ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකද, දීමනාවල එකතුවත්
රුපියල් 10,146ක් ෙවනවා. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුප ෙම්
වන ෙකොට රුපියල් 11,730යි. එතෙකොට 11,730ට 10,146ක්
එකතු කළාම උත්තරය 15,000ද? එතෙකොට ඒ 22,000කට
ආසන්න ගණනක් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අද ඉඳලා රජෙය්
ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුප රුපියල් 22,000ක් ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්
එෙහම ෙවලා නැහැ. ෙම් විෙශේෂ දීමනාවය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ කියන්ෙන් සියලු දීමනා ෙනොෙවයි.
විෙශේෂ දීමනාවය කියා එකතු කරන්ෙන් අන්තිමට එකතු කරපු
සියයට 20ක දීමනාවයි. ඊළඟට කියවන වාක ෙයන් ඒක
ෙහොඳින්ම ඔප්පු ෙවනවා. ෙමොකක්ද, කියන්ෙන්?
ඊළඟ වාක ෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“..... 2015 ජනවාරි මස සිට ෙගවනු ලබන ජීවන වියදම් දීමනාවද රුපියල්
10,000 දක්වා රුපියල් 2,200කින් වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.”

ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඒ රුපියල් 10,000 වන්ෙන්, විෙශේෂ දීමනාවට ජනවාරි මාසෙය්
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 2,200ත් එකතු කරලායි. එතෙකොට
රුපියල් 10,000 වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අර රුපියල් 8,800න්
රුපියල් 2,200 අඩු කළාම? කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් කථාව
ඉතා පැහැදිලියි. ඇත්ත කාරණාව ෙමොකක්ද? අදටත්, දැනටත්, ෙම්
වන ෙකොට රජෙය් ෙසේවකයකුෙග් අවම මාසික ආදායම කීයද?
ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් කියනවා, රුපියල් 25,000ක් වනවාය කියලා.
දැන් රජෙය් ෙසේවකෙයක් ලබන අවම මාසික ආදායම කීයද?
රුපියල් 21,876යි. එතෙකොට රුපියල් 25,000න් රුපියල් 21,876ක්
අඩු කළාම එතැන තිබන්ෙන් රුපියල් 3,124යි. ෙම් රුපියල් 3,124
ඇතුෙළේ තිෙබනවා, ජනවාරි මාසයට වැඩි වන ජීවන වියදම්
දීමනාව රුපියල් 2,200ත්. ඒ රුපියල් 2,200 අඩු කළාම හරියටම
තිෙබන්ෙන් කීයද? රුපියල් 924යි. තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය්
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප හරියටම වැඩි කර තිෙබනවා නම්, වැඩි
කළාය කියා කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් රුපියල් 924යි. ඊට
අමතරව 2015 ජූලි මාසෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ජනවාරි
මාසෙය් දීමනාව රුපියල් 2,200ත් එකතු කරනවා. ෙමන්න ෙම්කයි
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් වැල්වටාරං නැතුව කියන්න තිබුෙණ්
ෙමොකක්ද? “ජනවාරි මාසෙය් සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි රුපියල්
2,200 එකතු කරනවා. ඊට අමතරව ගැළපුම් සහිතව රුපියල්
නවසිය ගණනකින් පඩි වැඩි කරනවා” කියලායි. ඒක ෙනොකියා
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?
අවම වැටුප රුපියල් 15,000යි කිව්වා, මූලික ආදායම රුපියල්
25,000යි කිව්වා, ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000යි කිව්වා,
සියලුම දීමනාවන් එකතු කරනවාය කිව්වා. ෙම් ටික ඇහුවාට
පස්ෙසේ රජෙය් ෙසේවකයා කල්පනා කරනවා, පුදුම වැඩක් ෙන්
කියලා. ඊෙය් මා ෙගදර යන ෙකොට මෙග් ෙනෝනාත් මට රවනවා.
ඇයත් ගුරුතුමියක්. ඇය මෙගන් අහනවා, “රුපියල් 25,000යි,
රුපියල් 15,000යි, රුපියල් 10,000යි ලැෙබනවා. ෙම්වා සියල්ලම
ලැබුණාට පස්ෙසේ විපක්ෂයට ෙමොනවාද කියන්න තිෙබන්ෙන්? ඔය
ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්?” කියලා. නමුත් ඇත්තටම
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වැඩි කරලා තිෙබනවා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ජීවන වියදම් දීමනාව
රුපියල් 2,200 විතරයි. ඊට අමතරව රුපියල් නවසිය ගණනක් වැඩි
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කරලා තිෙබනවා. එච්චරයි. රුපියල් 3,000යි වැඩි කරලා
තිෙබන්ෙන්.
කල්පනා කරලා බලන්න. ඉල්ලුෙව් කීයද? රජෙය්
ෙසේවකයාෙග් හඬට හරියාකාරව ඇහුම්කන් දීලාද ෙම් වැඩි කිරීම
කරලා තිෙබන්ෙන්? අරලියගහ මන්දියට කැඳවලා සාකච්ඡා
පැවැත්වූවා; වෘත්තීය සමිති සමඟ කථා කළා; සියල්ලන්ෙග්ම
අදහස් විමසුවා. සියලු ජීවන වියදම් දීමනා එකතු කළාය කිව්වා.
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අද උෙද්ත් කියනවා, වෘත්තීය සමිති
ඉල්ලීම අනුව සියලු ජීවන වියදම් දීමනා එකතු කළාය කියලා.
නමුත් එකතු කරලා තිෙබන්ෙන් එකයි. සියල්ලම ෙනොෙවයි. ෙම්
කාරණය හරියට ෙත්රුම් කරන්න ඕනෑ. ඇයි, ෙමෙහම අසත
පකාශ කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා රටට ෙකොපමණ අසත
පකාශ කළත්, 2015 ජූලි මාසෙය් තමයි රජෙය් ෙසේවකයාට ෙම්
මුදල ලැෙබන්ෙන්. එෙතක් අන්තර් දීමනාවක් ෙදනවා, රුපියල්
3,000ක. ඇයි, අන්තර් දීමනාව රුපියල් 3,000ක් කෙළේ?
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 15,000, රුපියල් 10,000, රුපියල්
25,000 වශෙයන් ඉලක්කම් කියලා රුපියල් 3,000ක් වැඩි
කරන්ෙන් ඇයි? අර ජීවන විදයම් දීමනාව රුපියල් 2,200ත් එක්ක
වැඩි වන්ෙන් ඇත්තටම රුපියල් 3,000යි. රුපියල් පහෙළොස් දහස්
ගණන් වැඩි වන්ෙන් නැහැ, රුපියල් දසදහස් ගණන් වැඩි වන්ෙන්
නැහැ. වැඩි වන්ෙන් රුපියල් 3,000යි. ඒකත් රුපියල් 2,200 ජීවන
වියදම් දීමනාවත් එක්කයි. මූලික වැටුප වැඩි වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
තමයි ඇත්ත කථාව.
අපත් එක්ක ෙම් පැත්ෙත් ඉඳෙගන අය වැය විවාද කරද්දී “ඇට
වම්බටු නව සුංගම්“ කියාපු හාදයා ඊෙය් මාධ වලින් කියනවා මා
අහෙගන සිටියා, ෙම්ක බුද්ධිෙයන්, හදවතින් ඉදිරිපත් කරපු අය
වැයක්ය කියලා. කටින් ෙනොෙවයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්,
හදවතින්, බුද්ධිෙයන්. හදවතින්, බුද්ධිෙයන් ඉදිරිපත් කරපු අය
වැයක් ලු. බුද්ධිෙයන් ෙනොෙවයි, කපටිකමින් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. බුද්ධියයි, කපටිකමයි කියන්ෙන් ෙදකක්. හදවතයි,
වංචාවයි කියන්ෙන් ෙදකක්. හදවතට හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන්න
ඕනෑ. ෙම්ක හෘදය සාක්ෂියකින් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්
ෙනොෙවයි; බුද්ධිෙයන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක
කපටිකමින්, වංචාෙවන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්. අපි එෙහම
කියන්න ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා
රජෙය් ෙසේවකයාව රවටා තිෙබන විධිය.
අපි දන්නවා, අය වැයවලින් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සිද්ධ වන්ෙන්
නැහැ කියලා. මාසයක් විතර ෙම් ගැන විවාද කරන ඇමතිවරු
තමන්ෙග් අමාත ාංශවලට ෙවන් වන මුදල් ගැන හරි උජාරුෙවන්
කථා කරනවා. මම දැක්කා, ඊෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
එෙහම උජාරුෙවන් කථා කරනවා. තවත් ඇමතිවරු එෙහම
උජාරුෙවන් කථා කරනවා, අෙප් අමාත ාංශයට ෙමතරම්
පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙසෞඛ යට ෙමතරම්
පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා, අධ ාපනයට ෙමතරම්
පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි අවුරුද්ද
අන්තිමට ලැෙබන්ෙන් ෙකොපමණද? ඔය ෙවන් වන පමාණ
ලැෙබනවාද? ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි ෙසෞඛ ඇමතිතුමා
පසු ගිය දවස්වල ෙලොකු ෙකඳිරි ගෑමක් කළා, "මම දන්නවා මට
ෙවලා තිෙබන අසාධාරණය" කියලා. ඒක ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි ෙසෞඛ ඇමතිතුමාට, ඒ විෂයයට වූ
අසාධාරණයක්. අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදලවත් වර්ෂය
අවසානය වන ෙකොට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි හරි විධියට අය වැය
විවාදය කරනවා නම් විවාද කරන්න ඕනෑ ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැයට
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියන එක ගැනයි. ගිය අවුරුද්ෙද් අය
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල් එක් එක් අමාත ාංශයට ලැබුණාද
කියන එක ගැනයි විවාද කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකර ෙම්
අවුරුද්ෙද් නත්තල් පප්පා වාෙග් දුන්නාට ඒ අමාත ාංශවලට ඒ
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මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඒ මුදල් ෙවන් වන්ෙන් නැහැ. ඒවා
ආෙයත් එකතු කර ගන්නවා. ෙවනත් කමවලින් භාණ්ඩාගාරය
ඒවා ආෙයත් එකතු කරගන්නවා. ආෙය් එකතු කරෙගන කප්පාදු
කරනවා. කපලා, ෙකොටලා ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙබදන්ෙන්. ෙම්ක
තමයි ඇත්ත. අය වැයක තිබිය යුතු මූලික ෙද් ෙමොකක්ද? රජෙය්
ෙසේවකයාට මූලික වැටුපට ලැෙබන ෙදයින්, විශාමිකයාට ලැෙබන
ෙදයින්, ෙගොවීන්ට ලැෙබන ෙදයින්, ධීවරයාට ලැෙබන ෙදයින්,
පාරිෙභෝගිකයාට ලැෙබන ෙදයින් ඔවුන්ෙග් ජීවන වියදම අඩු
කරන උත්තරය එහි තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි වැදගත්. ඒ නිසායි අප
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය හදවතින්, බුද්ධිෙයන් ෙනොව
කපටිකමින් සහ වංචාෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා. ෙමොකද,
රජෙය් ෙසේවකයා රවටලායි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් අරගලය
රවටලායි තිෙබන්ෙන්. වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කරපු අරගලය
රවටලායි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් කියපු දීමනා එකතු කිරීම ෙමහි
නැහැ. ඔවුන් ඉල්ලපු රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි කිරීම ෙමහි
නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා එක ෙදයක් කරලා තිෙබනවා.
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒක කිව්වා. අපි කියපු සටන් පාඨය
ෙමහි ලියාෙගන තිෙබනවා ෙවනත් විධියකට. හැබැයි එය ඉටු
කරලා නැහැ. එය පාෙයෝගිකව කරන්ෙන් නැහැ. එය ඉතා
පැහැදිලියි.
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
සිටින එක ෙහොඳයි. ඔබතුමා අද උෙද්ත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙම්ක
විෙශේෂ දීමනාවක්. ඒ කියන්ෙන් සියයට 20 විතරයි. ඒ මිසක් ෙමහි
සියලු දීමනා එකතු කිරීමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන
වංචාව ෙම් රෙට් ජනතාවට; වැඩ කරන ජනතාවට මා නිවැරැදි කර
කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි ෙහොඳ ෙද්වලුත්
තිෙබනවා. අපි නරකම කියන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
අගහාර සීමාව වැඩි කරපු එක ෙහොඳයි. මහෙපොළ ශිෂ ාධාර වැඩි
කරපු එක ෙහොඳයි. ඒක ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයක පතිඵලයක්. ෙපර
පාසල්වලට සහන ෙදන එක ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ශිෂ ත්ව
අරමුදල වැඩි කරන එක ෙහොඳයි. ඒක නරකයි කියලා කියන්ෙන්
නැහැ. නමුත් මූලික ෙද් ෙමහි තිෙබන රැවටිල්ලයි. ඔය ෙදන
ෙද්වල් ටිකත් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත එකතු කරනවා. මා එය
ෙවනම කියන්නම්. ඔය ෙදනවාය කියන ෙද්වල් ටික අෙනක්
පැත්තට ආෙය් ජනතාවෙගන්ම එකතු කරනවා. ඒ ගැන ෙතොරතුරු
ෙවනම තිෙබනවා. මම ඒක ෙවනම කියන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී
අය වැය ගැන වාද විවාද කළාට එය ජනතාවත් එක්ක ෙන්
සම්බන්ධ කරන්ෙන්. ඇත්තම ගත්ෙතොත්, ජනතාවෙගන්
ලබාගන්නා ෙද් ජනතාවට ෙබදන විධිය ෙන් අය වැය කියන්ෙන්.
අපි තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවෙගන් එකතු කරන ෙද් නැවත
ජනතාවට ෙදන කමය. එය ෙකොතරම් යථාර්ථවාදීද? ඒක
ෙකොතරම් සාධාරණද? ඒක ෙකොයි තරමට කපටිකෙමන්
වංචාෙවන් ෙතොරද? දැන් මම ඔප්පු කර ෙපන්නුවා රජෙය්
ෙසේවකයා ෙකොෙහොමද අන්දවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් අය වැය ෙපොත
අපූරු ෙපොතක්. ෙමහි අය වැය කථාවට අමතරව තිෙබනවා ෙන්
ඇමුණුම් ෙහවත් අය වැය කථාව සම්බන්ධිත ෙල්ඛන සහ
තාක්ෂණික සටහන්. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ තාක්ෂණික සටහන්වල
ඉංගීසි භාෂාෙවන් තිෙබන ටිකක් සිංහල භාෂාෙවන් නැහැ. අපි
සිංහෙලන් කියවන හින්දාද දන්ෙන් නැහැ තමුන්නාන්ෙසේලා
එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් “Summary of the
Budget (2009-2015”) කියන එක සිංහල භාෂාෙවන් නැහැ. ෙම්
Tables ටික - Table I, II, III, IV, V - සිංහල භාෂාෙවන් නැහැ.
එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන අරමුණින්ද දන්ෙන් නැහැ.
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ඉංගීසි එෙක් තිෙබනවා වැදගත් ෙද්වල් ටිකක්. තමුන්නාන්ෙසේලා
2015 දී ලංකා බැංකුවට ෙදනවා ලු, රුපියල් බිලියන 5,000ක්.
2016 දී ෙදනවා ලු තවත් රුපියල් බිලියන 5,000ක්. රුපියල්
බිලියන 5,000ක් කියන්ෙන් කීයද? රුපියල් බිලියනයක්
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 100යි. එෙහම නම් ලංකා බැංකුවට
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි පන්ලක්ෂයක්
ෙදනවාද? ෙමොකද, අය වැෙය් මුළු ආදායමවත් එච්චර නැහැ ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුළු ආදායම කීයද? 2015 දී “Total
Revenue Receipts and Grants” තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන
1,689යි. ෙමහි තිෙබන හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොකුම
ඉලක්කම ෙමොකක්ද? මම ෙම් ෙපොත ඔළුව අෙනක් පැත්ත හරවා
ෙගනත් කිෙයව්වා; ඊෙය් රෑ එළි වනකලුත් ෙමය කිෙයව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොකුම ඉලක්කම තමයි ලංකා බැංකුවට
ෙදන රුපියල් බිලියන 5,000.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මිලියන.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මිලියන වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමහි තිෙබන්ෙන් බිලියන
කියලායි. ගරු මන්තීතුමා ෙම් බලන්න, ෙමහි තිෙබන්ෙන්
"Billion" කියලායි. ඔබතුමා මා ළඟට ඇවිල්ලා බලන්න. "Table
II: Balance Sheet Restructuring of State Enterprises - 2015"
යටෙත් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ඇමතිතුමා මා කියන ෙද් හරිද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

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

අය වැය කථාෙව්දී කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රුපියල් බිලියන 5,000ක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. මා කියන
කතන්දරය ඒක ෙනොෙවයි. මා කියන වැදගත් ෙද් ඒක ෙනොෙවයි.
v වන වගුෙව්, ඒ කියන්ෙන් අය වැය summary එෙක් බදු
ආදායෙම් වැඩි වීම හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා රුපියල් බිලියන 227ක්. මා ෙම් කියන්ෙන් taxවල වැඩි
කරපු පමාණයයි. 2014දී බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,189යි;
2015දී රුපියල් බිලියන 1,416යි. එතෙකොට බදු වැඩි වීම රුපියල්
බිලියන 227යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඒකයි.
පළාත් සභාත් ඇතුළත්ව තමුන්නාන්ෙසේලා වැටුප් හා ෙව්තන
සඳහා වැඩි කර තිෙබන පමාණය රුපියල් බිලියන 80යි. වැටුප්
වැඩි වීම කරන්ෙන් ඒෙකන් ෙවන්න පුළුවන් ෙන්. ෙවනත් භාණ්ඩ
හා ෙසේවා -පළාත් සභා ඇතුළත්ව- සඳහා වැඩි කර තිෙබන
පමාණය රුපියල් බිලියන 11යි. මා කියන්ෙන්, වැඩි ෙවලා තිෙබන
පමාණය විතරයි. සහනාධාර සහ පැවරුම්වලට වැඩි කර තිෙබන
පමාණය රුපියල් බිලියන 66යි. අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට වැඩි
කරලා තිෙබන පමාණය රුපියල් බිලියන 42යි.
එතෙකොට බදු වැඩි ෙවලා තිෙබන පමාණය බිලියන 227යි.
නමුත්, පඩි වැඩි කරලා තිෙබන පමාණය, ෙවනත් ෙසේවාවන් වැඩි
කරලා තිෙබන පමාණය, සහනාධාර වැඩි කරලා තිෙබන
පමාණය, අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට වැඩි කරලා තිෙබන
පමාණය එකතුව ගත්ෙතොත් බිලියන 199යි. ඒ කියන්ෙන්
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ෙමොකක්ද? මෙග් තර්කය ෙම්කයි.
ඊෙය් පැය 3ක් තිස්ෙසේ
දන්සලක් වෙග් ජනතාවට ෙබදපු විධියට අපට ෙපෙනන්ෙන්
ජනතාවෙගන් ගන්ෙන් නැහැ, ජනතාවට ෙදන ආණ්ඩුවක්
කියලායි. එෙහම තමයි ෙපන්වන්ෙන්. ජනතාවෙගන් ගන්න
ෙදයක් ෙදනවා ෙනොෙවයි ෙපන්නුෙව්. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙගන් උපයා ගත් ෙදයක් ෙදනවා වාෙග්
ෙපන්නුෙව්. ආදායම් බදු එකතු කරලා, ෙවනත් බදු එකතු කරලා,
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු එකතු කරලා, විෙද්ශ ෙවෙළඳාම මත බදු
එකතු කරලා ලබන ෙදයින් ජනතාවට ෙදනවාට වඩා ෙපන්නුෙව්,
ෙමන්න අපි ෙපර පාසල්වලට ෙදනවා, අපි ගුරුවරුන්ට යතුරු පැදි
ෙදනවා, අපි විශාමිකයාට සහන ෙදනවා කියලායි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම් අය වැෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් ඉඳන්ම
එෙහමයි. මම හිතන හැටියට ඉතිහාසය පුරාවටම -බිතාන
රජ්ජුරුවන් “No taxation without representation” කියා කියපු
කාෙල් පටන්ම- බදු අය කර තිෙබනවා. අය වැය ෙල්ඛනයක්
තිෙබනවා, වියදම් ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. හැමදාම වියදම්
කරන්ෙන් එෙහම එකතු කරපු සල්ලි තමයි. නැත්නම් අහෙසන්
වැෙටනවාද?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔය ගණනට පල්ලම් බැස්ෙසේ නැහැ ෙන් ඊෙය්.
ගරු
ඇමතිතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි. ආදායම් බදු හැටියට සහ ෙවනත්
කමවලින් ජනතාවෙගන් ගන්න ෙදයට වඩා, තමුන්නාන්ෙසේලා
ජනතාවට ෙදන ෙද් අඩුයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ලබන වසරට බදු
වැඩි කරලා තිෙබන පමාණය බිලියන 227ක්; ෙකෝටි 227,000ක්.
හැබැයි ජනතාවට පඩි වැඩි කරලා, ෙවනත් සහන හැටියට,
සහනාධාර හැටියට, අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට ෙවන් කරලා
තිෙබන පමාණය
බිලියන 199යි, ෙකෝටි 199,000යි. ඒක
සාධාරණ නැහැ. එතෙකොට ඉතිරි ටිකට ෙමොකද කරන්ෙන්?
අපි අහන්ෙන් ඒකයි. ඒ කියන්ෙන් බදුවලින් ගන්න ෙද්
ජනතාවට ෙබදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් ෙපන්නුෙව්
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් ෙපන්නුෙව් ෙම්ක දන්සලක්
වෙග් හැෙමෝටම ෙද්වල් ෙදනවා, කාටවත් ෙමොනවාවත් ෙනොදී
ඉන්ෙන් නැහැ කියලායි. නමුත් ඒක වංචාවක්. මම ඒකයි කිව්ෙව්
ෙම්ක අය වැයක් ෙනොෙවයි, ඡන්දය ඉලක්ක කර ගත් අල්ලස්
ෙබදිල්ලක් කියලා. අල්ලස් දීමක් තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ.
ඒෙකන් රටට ෙපන්වන්න හදන චිතය ෙමොකක්ද? රටට
ෙපන්වන්න හදන චිතය තමයි, දැන් ෙමන්න ෙම් ඔක්ෙකෝම
නත්තල් පප්පලා වෙග් ෙබදනවා, ෙදනවා කියලා. නමුත් ෙදන්ෙන්
නැහැ. ෙදන ෙද්ට වඩා අනිත් පැත්ෙතන් තමුන්නාන්ෙසේලා
ජනතාවෙගන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත කාරණාව.
බරපතළ
ෙද්වල්
ගණනාවක්
ෙම්ෙක්
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ණය තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? ෙමොකද අද ෙම්
ආර්ථිකය එෙහම්පිටින්ම දුවන්ෙන් ණයවලින්. ඒක ෙම් අය වැය
කතාව- [බාධා කිරීමක්]

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

වගු එක, ෙදක විතරයි බිලියන. අනිත් ඒවා මිලියන. ඒක
වැරදීමක්. ඒක misprint එකක්. ඔබතුමා කිව්ව ෙදය හරි.
ඔබතුමාට ඒ පශංසාව ලබා දීම මෙග් යුතුකමක්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා එය පිළිගත් එක
මම අගය කරනවා. නමුත් ෙමය වැරදිලා තිෙබන්ෙන් සාමාන
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තැනක ෙනොෙවයි. ෙම්ක වැරදිලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන අය වැය කතාෙව්. රෙට් රාජ මූල සම්බන්ධෙයන්
තිෙබන වැදගත්ම ලියවිල්ෙල් තමයි ෙම් වැරැද්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මුදණාලෙයන් ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක තමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වැරැද්ද මුදණාලෙයන් වුණා
කියලා හිතන්න බැහැ. ෙමොකද මුදණාලයකින් ෙවන වැරැද්දක්,
පත්තරයකින් ෙවන වැරැද්දක් වෙග් ෙනෙමයි, අය වැය වැරැද්ද.
ෙමොකද,
ෙම්ක
මුදල්
අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමායි,
ජනාධිපතිතුමායි වාඩි ෙවලා කියවනවා, corrections බලනවා,
වැරදි නිවැරදි කරනවා අපි දැක්කා photosවල. මාධ වල පළ
ෙවන photosවල තිෙබනවා ෙන්, අය වැයට කලින්
ජනාධිපතිතුමයි, පී.බී.ජයසුන්දර මහත්තයයි ෙම් ගැන සාකච්ඡා
කරනවා. ඔබතුමාලා ඊෙය් හවස ඉදිරිපත් කරපු ලියවිල්ෙල් වැරැද්ද
ෙපන්වන්ෙන් අද උෙද්. තමුන්නාන්ෙසේලා මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ
ෙම් අය වැය හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට ලෑස්ති ෙවන්ෙන්,
කැහැෙපොට ගහ ගන්ෙන් මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් ඉඳලා.
ඉතින් ෙම්වා වරදින්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා වරදින්ෙන් ෙවන
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගණන්
ගන්ෙන් නැතිකම නිසයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙමොනවා හරි කථාවක් කළාම
ඔක්ෙකොම හරි කියලා. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ගරු
අමාත තුමනි, ෙම් වගකීෙම් ෙකොටසක් විතරයි ඔබතුමාට
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම්ක බාර ගත් එක මම අගය කරනවා.
ඊළඟට මම කියන්ෙන් ණය කථාව ගැනයි. ණය කථාව
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරිපත් කළ “මෑත කාලීන
ආර්ථික පවණතා” කියන ෙපොෙත්යි. ණය පිළිබඳව තිෙබන
ෙකොටස මම කියවන්නම්. ඔබතුමන්ලා වංචාව, ෙබොරුව කරෙගන
යන්ෙන් ණයවලින් කියන එකයි ෙමයින් ෙපෙනන්ෙන්.
“මෑත කාලීන ආර්ථික පවණතා” කියන ෙපොෙත් 80 වැනි
පිටුෙව් රාජ ණය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ෙනොපියවූ රාජ ණය පමාණය 2013 ෙදසැම්බර් මස අග වනවිට
පැවති රුපියල් බිලියන 6,793.2 සිට 2014 ජුනි මස අග වනවිට
රුපියල් බිලියන 7,341.3 දක්වා රුපියල් බිලියන 548 කින් වැඩි විය".

ඒ කියන්ෙන්, 2014 ෙදසැම්බර් වනෙකොට ෙනොෙවයි, 2014
ජුනි වනෙකොට -අවුරුද්ෙද් භාගයක් යනෙකොට- රෙට් ණය
පමාණය රුපියල් බිලියන 548කින් - රුපියල් ෙකෝටි 54,000කින්
- වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ ණය රුපියල්
බිලියන 3,272.7 දක්වා රුපියල් බිලියන 312.3කින් වැඩි වුණා
කියා එහි තවදුරටත් සඳහන් වනවා. ඒෙක් වැදගත් කාරණාව
ඊළඟට තිෙබනවා. 2014 පළමු භාගය තුළ දී විනිමය අනුපාතෙය්
විචලනය ෙහේතුෙවන් ෙනොපියවූ සමස්ත ණය පමාණෙය් වැඩිවීම
රුපියල් බිලියන 38.8කි. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එයින්
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිවල වැරැද්ද නිසා,
රුපියල බාල්දු වීම නිසා, 2014 අවුරුද්ෙද් මුල් කාර්තුෙව් දී විතරක්
රුපියල් බිලියන 38.8කින් ණය බරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය
කියායි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මට ඒ කාරණය පැහැදිලි කරන්න, ෙමොෙහොතක් ලබා ෙදන්න.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් ඇති. මෙග් කථාව ඔබතුමා ආපසු කරනවා. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා දැන් මෙග් කථාව කරන්න එපා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
තව අයට කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ නිසා මට ඒ
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් දී ඔබතුමා මට කථා
කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව් දී
මම වැටුප් සම්බන්ධ වැදගත් පශ්නය අහද්දී ඔබතුමා මට ඒ සඳහා
දුන්ෙන්
නැහැ.
පශ්නය
ෙම්කයි.
අවස්ථාව
ලබා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව එෙහම පිටින්ම දුවෙගන
යන්ෙන් ෙමොකකින්ද? වාණිජ ණය ගැනීම්වලින්.
ෙම් ෙපොෙත් පිටු අංක 81හි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"... වාණිජ ණය ගැනීම් ... වැඩි වූ අතර 2014 ජුනි මස අග වනවිට සමස්ත
විෙද්ශීය ණය පමාණෙයන් සහනදායී ෙනොවන ණය පමාණය 2013 අග
වනවිට පැවති සියයට 49.6 සිට සියයට 52.6 දක්වා වැඩි විය."

ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මම දන්නා තරමට නම් සහනදායී
ෙනොවන ණය, වාණිජ ණය, ස්ෛවරී බැඳුම්කර කියන ඒවායින්
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආර්ථිකය කරෙගන යන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය ඉලක්ක කරෙගන අල්ලස් ෙබදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ණයවලින්. අද ආණ්ඩුෙව් මුළු ආදායම් මට්ටමට
සමානව ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒක තමයි බරපතළ පශ්නය.
ඉතා පැහැදිලිව අප කියනවා, රුපියල බාල්දු ෙවලා තිෙබනවාය
කියා. 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට එන
ෙවලාෙව් ෙඩොලරයක් මිල දී ගන්න අප ෙගව්ෙව් රුපියල් 90යි. අද
අප ෙඩොලරයක් මිල දී ගන්න රුපියල් 140ක් ෙගවනවා. ඒ අමතර
පමාණයට වග කියන්ෙන් කවුද? ඒක දරන්ෙන් කවුද? කල්පනා
කර බලන්න. හැම ෙඩොලරයකටම රුපියල් 40කට වැඩි පමාණයක්
ෙගවන්ෙන් රෙට් මිනිසුන් කාලා, ඇඳලා ජීවත් වනවාට ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තිවල වන්දිය
හැටියට තමයි ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්.
මම මුලින්ම කිව්ෙව් ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අල්ලස් ෙබදන
විධියට, ඊළඟ ඡන්දෙය් දී ඕනෑ නම් හැම ෙගදරකින්ම ඡන්ද
දායකයකු රවටා ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙම්වා ෙබදලා තිෙබන
බව ඇත්ත. හැබැයි, ඒ ෙබදපු ඔක්ෙකොම තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත
අය කරනවා. ෙම්ක ඇත්තටම ෙබදපු ඔක්ෙකොම නැවත අය කරන
අය වැයක්. ඒෙක් දී තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයා පවා 2015
ජුලි මාසය දක්වා ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 2015 ජුලි මාසෙය් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය ෙදනවාය කියන ෙසොච්චම පවා ෙදන්න
තීන්දු කර තිෙබන්ෙන්. නැතිව ජනවාරි මාසෙය් ෙනොෙවයි. ජනවාරි
මාසෙය් ඉඳලා එය අන්තර් දීමනාවක් හැටියට ෙදනවා. එෙහම
තමයි අය වැය හදලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය
හදලා තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිවරණය ෙහෝ ජාතික මැතිවරණයක්
ඉලක්ක කරෙගන මිසක, රෙට් අවශ තා ඉලක්ක කරෙගන
ෙනොෙවයි කියන කාරණය හරි පැහැදිලියි. වැදගත් ක්ෙෂේත කීපයක්
ගැන මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.
ෙමවර අය වැෙය් දී තමුන්නාන්ෙසේලා ධීවරයා අමතක කර
තිෙබනවා. ධීවර වරායවල කරවල ෙව්ළන්න ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා. දැනටත් ඒක කරනවා. දැන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
දැන් කරන්ෙන් මාළු ටික විකුණා ගන්න බැරි වුණාම කරවල තමයි
ෙව්ළන්ෙන්. ෙවන කමයක් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා,
ධීවරයින්ෙග් ඉල්ලීම වුෙණ් ෙමොකක්ද කියා. ධීවරයින්ෙග් සටනක්
තිබුණා. ඒ සටන ෙමොකක්ද? අෙප් ලංකාවට අයිති මුහුද අද ෙවන
රටවල්වල බහුජාතික සමාගම්වල නැව්වලින් ආකමණය කර
තිෙබනවා. අද යුෙරෝපා සංගමය පවා අෙප් මාළු ලබා ගැනීම ban
කරලා තිෙබනවා. එෙහම තහනම් කරන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා.
ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි, ලංකාෙව් ධජය දමාෙගන ඇවිල්ලා
අෙප් මුහුෙද් මාළු ටික ඇල්ලීම. ඒක වළක්වන්න කියන ඉල්ලීම
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තිබුණා. තව ඉල්ලීමක් තිබුණා, ඉන්ධන මිල වැඩි වීෙම් පමාණයට
සහනාධාර ෙදන්න කියා. විදුලිබිල වැඩි වීම අයිස් කර්මාන්තයට
බලපානවා. ඒ නිසා විදුලිබිල වැඩි වීෙම් සහනාධාරය ෙදන්න කියා
ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒවා ධීවරයින්ෙග් තිබුණු මූලික ඉල්ලීම්. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ධීවරයින්ට අවශ දැල් ආම්පන්න මිල ගණන්
වැඩි කර තිෙබනවා. බදු වැඩි කර තිෙබනවා. ඒවා අඩු කරන්න
කියා ඉල්ලීමක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙය්දී ඒක
අමතක කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට කුඩා ධීවරයින්ට සහතික
මිලක් ෙයෝජනා කරා තිෙබනවා. සහතික මිල කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියා ඔබතුමන්ලාෙග් ෙමවර අය වැෙයන් සඳහන් කර
නැහැ. ඒකට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා සඳහනක් කර
නැහැ. එෙහම ෙයෝජනාවක් ෙම්ෙක් නැහැ.
ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවර අය වැෙයන් ෙත්
කර්මාන්තය ගැන කියනවා. ෙම් පාරත් කිව්ෙව් කලින් කියපු
ෙද්වල්ම තමයි. කිෙලෝ 50 ෙපොෙහොර මල්ල රුපියල් 1,250ට
ෙදනවාලු. අපි දන්නවා ඇමතිතුමනි, ෙපොෙහොර රුපියල් 1,250ට
අරෙගන, ෙත් කර්මාන්තෙය් ඉන්න අය නැවත එකතු කරන්න
තවත් ෙපොෙහොර මිටියක් මිලදී ගන්න ඕනෑ. ෙපොෙහොර
සමාගම්වලින් තව ෙපොෙහොර මිටියක් හදලා ෙදනවා. ෙම්ක
ගුණාත්මක නැහැ, පමාණාත්මකභාවයක් නැහැ, ෙම්ක මදි කියා
එකතු කරනවා. ඒකට 750ක් ෙගවලා ෙවනම ගන්න ඕනෑ. ඒක
අද කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ට තිෙබන පශ්නයක්. අද හැෙමෝටම ඒ
පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන
යන්න බැරි අර්බුදයකට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙම් අය
වැය ෙයෝජනාවලිෙය් උත්තරයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්
කර්මාන්තෙයන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 3,000ක
විතර මුදල් පමාණයක් "ෙසස් බදු" හැටියට අය කළා. අෙප්
ෙයෝජනාවක් තිබුණා, ඒ "ෙසස් බද්ද" ඒකාබද්ධ අරමුදලටම එකතු
කරන්ෙන් නැතිව, ඒකාබද්ධ අරමුදලින් අයින් කර, ඒ මුදල ෙත්
කර්මාන්තයට ෙයොදවන්න කියා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක
අමතක කර තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙකොතැනදීවත් කථා කර නැහැ.
ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලියි, ජනතාවට වගකියන වටිනා ෙයෝජනා
ගණනාවක් ෙම් අය වැෙයන් අමතක කර තිෙබන බව.
මම කියන්ෙන් නැවත නැවත එක එක කණ්ඩායම් සමාජෙය්
තීරු ෙහොයාෙගන ගිෙයොත් ෙම්ෙකන් අපට යමක් ඇහිඳ ගන්න
පුළුවන්. මම ඒක නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඒවා හැම
එකක්ම පසු ගිය අවුරුද්ෙද්ත් තිබුණා. ඊට කලින් අවුරුද්ෙද්ත්
තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳ යැයි වර්ණනා කරන
ෙයෝජනාවක් මම කියන්නම් ෙකෝ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල
කාන්තා ව වසායකෙයෝ එකතු කරලා, "එක් කාන්තාවකට ලක්ෂ
ෙදකහමාරක ඇප රහිත, ෙපොලියද ෙමොකක්ද, අය කරන්ෙන්
නැතිව ණයක් ෙදනවා" කියා කිව්වා. "එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලයකට කාන්තා ව යසායකෙයෝ 25 ෙදනා ගණෙන්
හදනවා" කිව්වා. ෙම් කියන විධියට ෙකොෙහේද හදලා තිෙබන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න, ෙකොෙහේද එෙහම හදලා තිෙබන්ෙන්
කියා. මම මහරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ෙම් ගැන
අද උෙද්ත් ඇහුවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සාමාන ෙයන් පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකු හරහා හැම
බැංකුවකටම ව වසායක කාන්තාවන් 50 බැඟින් ඇතුළත් කර
ෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා අහලා බලන්න ෙකෝ. Regional
Development Bank - RDB - කියා තිෙබන්ෙන්. ඒ හැම එෙක්ම
කාන්තාවන් 50කට ව වසායක ණය ලබා දීලා තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එතෙකොට ඒක අලුත් අය වැය ෙයෝජනාවක් ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? මාර වැඩක් ෙන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එෙහම
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ගත්ෙතොත්, සණස බැංකුෙවනුත් ණය ෙදනවා. ඔය ෙමොකකටවත්
අයිති නැති බැංකුවකුත් තිෙබනවා. ඒකට කියන්ෙන් කාන්තා
බැංකුව කියායි. ඒක ෙවනමම ෙකෙනක් කරන්ෙන්. ඒ කාන්තා
බැංකුෙවනුත් ණය ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ සණස බැංකුෙවනුත් ණය
ෙදනවා. ගාමීය බැංකුෙවන් ණය ෙදනවා, මහජන බැංකුෙවන් ණය
ෙදනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙපොලියක් නැහැ. අත්සන් කරන්න උදවිය නැහැ. අවුරුදු 10ක
සමා කාලයක් ෙදනවා. එෙහම ෙදන්ෙන් RDB එෙකන්. ඇයි
ඒක වැරදිද?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ වැරදි නැහැ. මම කියන්ෙන් පම්ෙපෝරි ගහලා, අල්ලස්
ෙබදනවා වාෙග් ෙදන්ෙන්, ඡන්දය ලබා ගන්න හදපු ලකුණු ෙම්වා.
ඒකයි මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා පුම්බලා ෙපන්නන ෙද්.
[බාධා කිරීම්]
සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමනි, ඊෙය් හුළං ගහලා ගහලා පුම්බපු
ෙද්වල් අපි ෙම් කියන්ෙන්. අෙප් වගකීම තමයි ඒක බස්සන එක.
ෙම් හුළං බස්සලා ජනතාවට ඇත්ත බැලුම් ෙබෝලය ෙපන්වන එක
අෙප් වගකීම. තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් පිම්බුෙව් අජටාකාශයට
යන්න පුළුවන් බැලුමක් ෙන්. නමුත් ඒෙක් ඇත්තටම ඇති ෙදයක්
නැහැ. ඡන්ද පිම්බිල්ලක් තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්
අය වැය විවාදය ඇතුෙල්, දැනට රෙට් තිෙබන බැංකුවලින්
ෙනොෙවයි,
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්
කාර්යාල
මට්ටමින්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරපු ෙම් වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක
කර, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල 25 ෙදනා ගාෙන් හදපු
කාන්තා ව වසායකෙයෝ ෙපන්වන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය
වැය විවාදය ඇතුෙල් රණවිරු පවුල්වල ෙදමව්පියන්ට ෙදනවාය
කිව්ව ලක්ෂ ගණනක මුදලින්, ෙකොච්චර දුන්නද කියා පුළුවන්නම්
ෙපන්වන්න?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනම
පශ්නයක් විධියට අහන්න. එතෙකොට මම ඒකට උත්තරයක්
ෙදන්නම්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියපු ෙද්වල් ෙන්. ආයිත් පශ්නයක් අහන්ෙන් ෙමොකටද?
ඔබතුමන්ලාෙග් විවාදෙය්දී හරබර කථාවක් කරන්නෙකෝ. [බාධා
කිරීම්] රණවිරු පවුල්වල තුන් ෙවනි දරුවාට ලක්ෂය ගාෙන්
දුන්නා නම්, ඒ දුන්න පමාණය ෙපන්වන්න? මුදල් අමාත ාංශෙය්
ලැයිස්තුව ෙමතැන තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳට කියවලා ලැහැස්ති
ෙවලා එන්න කියා ඔබතුමා කවුරු ෙහෝ ඇමතිවරෙයකුට කියන්න.
"රණවිරු පවුල්වල තුන් වන දරුවාට දුන්න ලක්ෂ ගණන
ෙමච්චරයි, රණවිරු පවුල්වල ෙදමව්පියන්ට දුන්න මුදල් පමාණය
ෙමච්චරයි, කාන්තා ව වසායකෙයෝ හදාපු පමාණය ෙමච්චරයි."
කියා ඒවා කවුරු ෙහෝ ඇමතිවරෙයකුට ඇවිල්ලා ෙපන්වා ෙදන්න
කියන්න. ෙම් තිෙබන්ෙන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ඉදිරිපත්
කරපු ෙයෝජනා ෙන්.
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙක්ක් එකම නැවත අයිසිං කරලා ෙග්නවා.
පරණ ෙක්ක් එකමයි. අලුතින් අයිසිං කරලා ෙගෙනනවා. එෙහම
ෙගනාවාම ඒෙක් අලුතින් ෙමොනවාවත් නැහැ. තව ඒ වාෙග්
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ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ෙපර පාසල් පවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ
කියලා. ෙපර පාසල් ගුරුවරයකුට රුපියල් 2,500ක් ෙදනවාලු. හරි
ෙන්ද, ඇමතිතුමනි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

හරි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමා දැන් නැඟිටලා මට කියන්න, ඒ සියලු ෙපර
පාසල්වලටද, නැත්නම් රජෙය් ෙපර පාසල්වලට විතරද කියලා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රජෙය් ෙපර පාසල් නැහැ ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැත්ෙත් ෙමොකද? රජෙය් ෙපර පාසල් තිෙබනවා. පුළුවන් නම්
නැඟිටලා කියන්න "නැහැ" කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙපර පාසල් ෙකොටස් 2ක් තිෙබනවා. එකක් පාෙද්ශීය සභාෙව්
අනුමැතිය ලබා ෙගන ලියා පදිංචි වුණු අය පවත්වාෙගන යන ඒවා.
අෙනක් ඒවා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් පවත්වාෙගන යන ඒවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් ඒ ඔක්ෙකෝටම ෙදනවාද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම්ක ලියා පදිංචි සියලුම අයට බලපානවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ලියා පදිංචි වුණු සියලුම ෙපරපාසල් ගුරුවරුන්ට ෙම්ක
ෙදනවාද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ කියන්ෙන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි
සියලුම අයට. එෙහම ෙන්ද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පාෙද්ශීය සභාෙව් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්. [බාධා
කිරීම්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

අන්න, අන්න ඒක වැරදියි. ෙම් ආයතන ෙදකක් ෙන්,
ඇමතිතුමනි. ආයතන ෙදකක්. පාෙද්ශීය සභාෙවන් පවත්වා
ෙගන යන පාෙද්ශීය සභාෙව් ලියා පදිංචි ෙපර පාසල් තිෙබනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් මහරගම නගර සභාවට
තිෙබන්ෙන් එක ෙපර පාසලයි. ෙහෝමාගමට තිෙබන්ෙන් ෙදකයි.
අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා දන්නවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ලියා පදිංචි ෙපර පාසල් සඳහා-

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙකොෙහේ ලියා පදිංචි ඒවාද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සහ පාෙද්ශීය සභාෙව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අන්න හරි. ඔන්න ඔෙහොම එන්නෙකෝ.
ඉතින් ෙම්වා
පටලවන්ෙන් නැතිව ලස්සනට ෙම් වාක වලට ඇතුළත්
කරන්නෙකෝ. නැත්නම් -[බාධා කිරීම්] ගරු මුදල් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා හරියට කියන්නෙකෝ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ පාෙද්ශීය සභා. හරිද?

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒකත් හරියට කියැවුෙණ් නැහැ. වචනය ගන්න අමාරුයි. මම
කියන්නම්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සහ පාෙද්ශීය සභාෙව්
ලියා පදිංචි සියලුම ෙපර පාසල්වල ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,500
බැගින් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. එෙහම ෙන්ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

හරියට හරි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

கம)

නැහැ, නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් "නැහැ" කියලා කියන එක මා අගය කරනවා. [බාධා
කිරීම්] මා කිව්ෙව් ඒකයි. ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අල්ලස් ෙබදන අය
වැයක්. ඒ ෙබදන අල්ලස වුණත් අපි ජනතාවට හරියට අරෙගන
ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] වචනය හරියට අරෙගන ෙදන්න
ඕනෑ. ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී අෙප් කාර්ය භාරය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙම් අය වැය විවාදෙය් විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඊෙය්
ජනතාව රවටන්න ෙබොරුවට ෙබදාපු ෙද්වල් ටික ඇත්තට
ජනතාවට අරෙගන දීෙම් වග කීම ඉටු කිරීමයි. ඒක තමයි අපි
ඉස්සරහා තිෙබන වගකීම. ෙමොකද, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය්
ෙසේවකයා රැවැට්ටුවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, පුළුවන්
නම් ඕක හරියට රටට කියන්න කියලා. ෙපර පාසල් කථාවත්
එෙහම තමයි. ෙම්වා ෙපොඩි ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙහේතුව ෙවන
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි -[බාධා කිරීම්]
වාසුෙද්ව ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ඔෙහොම කෑ ගැහුවාට
ෙහට පත්තරවලට ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙවන එකක්ෙන්. ඔබතුමා
දැන් ෙමතැන එකක් කියනවා; එතැන එකක් කියනවා. ඒකයි පුදුම
වැෙඩ්. ඔබතුමා ෙමතැන එකක් කියනවා. හැබැයි, ෙම් විවාදය
ටිකක් දුර යන ෙකොට "ඔව්, මටත් ෙත්ෙරනවා ෙම්ක රජෙය්
ෙසේවකයාෙග් ඇඟට දැෙනන අය වැයක් ෙනොවන බව" කියලා
කියනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැය ඇඟට ෙනොෙවයි,
ෙකොෙහේටවත් දැෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය ෙකොෙහේටවත්
දැෙනන එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් අය වැය තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ෙහෝ ජාතික
මැතිවරණයකට ජනතාවෙග් ඡන්ද ෙකොල්ල කන අල්ලසක්
හැටියට මිසක ජනතාවට සහන ෙදන අය වැයක් හැටියට
ෙනොෙවයි කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා.

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

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
එතුමා ඇහුවා, රණ විරු පවුල්වල තුන්වන දරුවා ෙවනුෙවන්
රුපියල් ලක්ෂයක් ෙගවීම ෙකොපමණ පමාණයකට දීලා
තිෙබනවාද කියලා. ළමයින් 3,761කට රුපියල් මිලියන 976ක්
දැනටමත් ෙගවා තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තුන්වැනි දරුවාට.
බැහැ - [බාධා කිරීමක්]

තුන්වැනි දරුවා හම්බ ෙවන්ෙන් නැතිව

[අ.භා. 2.06]

"හරියට හරි" කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව බව හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)

ඕක ඉතින් ෙම්ෙක් නැහැෙන්. අය වැය කථාෙව් තිෙබන්ෙන්,
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,500ක් ෙදනු ලැෙබ් කියලායි.
පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද දන්නවාද? ඊට පස්ෙසේ ඕක ෙදන්න
ගියාම තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම්ක ෙදන්ෙන් නගර සභාෙව්
අයට විතරයි, ෙම්ක ෙදන්ෙන් රජෙය් අයට විතරයි කියලා.

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

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී
අෙප් මිත ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළ එක
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කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් මා එකඟ ෙවනවා. ඒ කාරණය තමයි
එතුමාට ෙත්රුෙණ් නැති වුණත් ෙම් අය වැඩ අඩු ගාෙන් එතුමාෙග්
භාර්යාවට ෙත්රිලා තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් ෙත්රිලා ඇති.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ආෙයත් ෙමොනවාවත් කියන්න එපා. කිව්වාට පස්ෙසේ
ෙමොනවාවත් කියන්න එපා. දැන් කියලා ඉවරයි. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා තර්ක කරන්ෙන්ම ෙම් අය වැය
අල්ලසක් කියලායි. [බාධා කිරීමක්] "අල්ලස" කියන වචනය
ෙකොෙහේ හරි තැනක අර්ථ නිරූපණය කරලා ඇති ෙන්. ඒක රෙට්
නීති පද්ධතිෙය් තිෙබන ෛනතික වචනයක්. අල්ලස කියන්ෙන්
ෛනතික වචනයක්. ෙම් අය අල්ලස කියන ෛනතික වචනය අය
වැයක් දක්වා පුළුල් කරලා තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් එෙහම ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඔය තර්කය
සහ වචනය වැරදියි. මහජනයාට සහනාධාර ෙදන්න කියලා තමයි
ෙමතුමන්ලා පාෙර් ඉඳෙගන ඉල්ලන්ෙන්. විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්
පාරට බස්සවන්ෙන් hostels ෙදන්න, මහෙපොළ ශිෂ ත්වය වැඩි
කරන්න, අරවා කරන්න, ෙම්වා කරන්න කියලායි. රජෙය්
ෙසේවකයන් ළඟට ගිහිල්ලා කියන්ෙන් පඩි වැඩි කරන්න, දීමනා
වැඩි කරන්න, දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කරන්න කියලා
ඉල්ලන්න කියලායි. ඒ ඔක්ෙකොම කියනවා. හැබැයි ඒවා දුන්නාම
කියනවා, ෙම්ක අල්ලසක්, ෙම්ක ෙදන එකක් ෙනොෙවයි කියලා.
එෙහම කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න,
තමුන්නාන්ෙසේලා තරම්ම ෙනොවුණත් අපත් ෙහොඳ සමාජවාදිෙයෝ
බව. අපි ධනවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නෑකම්
ෙනොකියන ෙවනසක් අප අතර තිෙබනවා. ඒ ෙවනස තමයි අපි
ආර්ථික වශෙයන් සමාජවාදී දර්ශනය පිළිගන්න ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක් වීම. ඒ නිසා තමයි ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය,
සමසමාජ පක්ෂය, අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා ඇතුළු
වාමාංශික ෙපරමුෙණ් අය හැමදාම අප එක්ක එකට ඉන්ෙන්. ඒ
අය කවදාවත් යූඑන්පී එකට එකතු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්ත් ඒකයි.
ආණ්ඩුෙව් හිටියත් නැතත් ඒක එෙහමම තමයි. ඒක කවදාවත්
ෙවනස් කරන්න බැහැ. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් අපත්
එක්ක අවුරුදු ෙදකක් එක කැබිනට් එෙක් වාඩි ෙවලා හිටපු බව
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි තර්ක කළා; වැඩ
කළා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඇමතිතුමා, ඉල්ලපු ඒවා ඔක්ෙකෝම දුන්නා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඉල්ලපු ඒවාත් දුන්නා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි
ඔක්ෙකොම එක තැනකදී එක සමාන මත දරන බවත් අමතක
කරන්න එපා. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් නැහැ ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ වුණත් අෙප් ආණ්ඩුව පරාද ෙවනවා දකින්න කැමැතියි
කියලා. එෙහම පරාද ෙවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට
ෙගෙනන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණවත් කැමැති ෙවනවා ඇති
කියලා මම නම් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් ළඟ
ෙපොඩි නෑකමක් තිෙබන නිසා. ඒක තමයි මට ඉස්සර ෙවලාම
කියන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය අද ලංකාෙව් ෙලොකු
පරිවර්තනයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. හැම ෙදනාම අය වැය ගැන
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කථා කරනවා. සාමාන ජනතාවෙග් ඉඳලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
වැඩ කරන අය පවා මට ඊෙය් හම්බ වුණා. ඒ අය ෙම් අය වැය
ගැන ෙබොෙහොම පශංසා කළා. සාමාන අයට ලැබුණු ෙද්වල් ගැන
ඒ අය පශංසා කළා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයත් ෙලොකු
පශංසාවක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම උපයන විට ෙගවීම් අනුපාතය අඩු
කිරීම නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට සියයට 4ක, 5ක ෙලොකු ඉතුරුවක්
ෙවනවා කියලා ඒ ෙගොල්ලන් අපට කිව්වා. ඒ වාෙග්ම
ෙසේවකයින්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදලට ලාභාංශ එකතු කිරීමට
ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තිෙබන එක ගැනත් ෙසේවකයින්
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම්වා අල්ලස් ෙනොෙවයි. ෙම්වා විශාල
ෙද්වල්.
අපි දන්නවා, ලංකාෙව් හැමදාම පඩි වර්ග තුනක් තිබුණු බව.
මූලික පඩිය තිබුණා. දීමනා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම CoL - Cost of
Living - Allowance එක තිබුණා. අද අපි ෙලොකු ෙවනසක් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ 2015 වසෙර් ඉඳලා දීමනා
කියලා වර්ගයක් නැහැ. Cost of Living Allowance එක
තිෙබනවා. ඒක ෙවනස් ෙවනවා ෙන්. ඒක විචල ෙවන එකක්.
ඒක අඩු ෙවන්න පුළුවන්; වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අෙනකුත්
සියලුම දීමනා මූලික පඩියට එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒකත් වැඩ
කරන පන්තිය ලබා ගත්ත ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒක තමයි
ෙලොකුම ජයගහණය. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාම වැටුප දක්වා
දිෙවනවා. දීමනා මූලික පඩියට එකතු කරලා තිෙබන නිසා විශාම
වැටුප, පාරිෙතෝෂිකය වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් Overtime
payment එක පවා වැඩි ෙවලා තිෙබන බව තමුන්නාන්ෙසේලා
මතක තබා ගන්න ඕනෑ. Travelling දීමනාව වැඩි ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම බැංකු ණය ලබා ගන්න පුළුවන් පමාණය වැඩි ෙවනවා. ඒ
සියයට 40, සියයට 60 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට
ඒවා වැඩ කරන පන්තිය ලබපු ජයගහණයි. ලංකාෙව් කිසිම
ආණ්ඩුවක් ෙමෙතක් කල් ෙසේවකයන්ට ෙනොදීපු තරෙම් සහනයක්
හැටියට මම එය හඳුන්වන්න කැමැතියි. ෙමතැන ඉඳෙගන
කියන්න පුළුවන්, අර ඉලක්කම වැරදියි, ෙම් ඉලක්කම වැරදියි
කියලා. ෙපොත මුදණය කරන ෙකොට ඉලක්කම් වරදිනවා. නමුත්
ඒවා අපි ආපසු හදනවා. ඒකට කල් තිෙබනවා. තවම අය වැය
ෙදවන වර කියවලා නැහැ; තුන්වන වර කියවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
තුන්වන වර කියවීෙම්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙකෙරනවා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඔය අඩු පාඩු හදනවා. ෙකොළයක ලියන එකක්
වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මුළු වැරදීමක් හැටියට සලකලා
ෙලොකු කථාවක් කළාට වැඩක් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා අද උෙද් ඉඳලා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? ඒ කියපු ෙමෙලෝ ෙදයක් මට ෙත්රුෙණ් නැහැ. එතුමා
කිව්වා, අෙප් ණය බර පුද්ගලයන්ෙග් පමාණයට යට කරන්න
පුළුවන් කියලා. ෙලෝකෙය් ණය බර ගැන ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳින් කිව්වා. ආර්ථික විද ා න ාය
අනුව ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් ණය ගන්නවා. ණය ගැනීම සඳහා
විවිධ කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු
කරන කාලෙය් ලංකාව මධ ම පන්තිෙය් ආදායම් තිෙබන රටක්
ෙනොෙවයි, පහළ ආදායම් තිෙබන රටක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ආණ්ඩු කරන කාලෙය් අෙප් රට ඌන සංවර්ධිත රටක්. එතෙකොට
ආධාර කියලා ජාතියක් ෙදනවා. ෙසොච්චම් මුදලක් ෙදනවා. යම්
ෙද්වල් ෙනොමිලෙය් ෙදනවා. අපි මැද පන්තිෙය් ආදායම් ලබන
රටක් බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපට වාණිජ ණය හැර, ඒ ආධාර
ලැෙබන්ෙන් නැහැ; නිකම් ෙදන ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ඒ රටවල ආර්ථික කියාවලිය
ෙව්ගවත් කරන්න, යටිතල පහසුකම් වැඩි කරන්න, අපනයන
වර්ධනය කරන්න, කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න, ෙවනත්
ෙවනත් විශාල කර්මාන්ත කරන්න විවිධ අංශවලින් ණය හම්බ
ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙමෙහම කියන්න පුළුවන්.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ආදී ආයතනවලින් අපට ණය හම්බ
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ෙවනවා. දැනුත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, පාරවල් හදන්න. ඒ ණය
අපි ෙගවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන
currency ඉහළ, පහළ යෑම මත විවිධ අවස්ථාවල ෙපොඩි ෙපොඩි
ෙවනස්කම් ෙම් ෙපොත්වල සටහන් ෙවනවා. ඒක ෙදපැත්තටම හරි
යනවා. එක ෙවලාවකට ෙයන් එෙක් අගය වැෙටනවා; ෙඩොලර්
එෙක් අගය පහළ යනවා. එතෙකොට, exchange rate එෙක් තිෙබන
ෙවනස්කම් උඩ යම් යම් ෙවනස්කම් ඇති ෙවනවා. ෙම්වා ගැන
තර්ක කරන්න සියලු ෙදනාටම පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
සියලු ෙදනාම ෙම්වා දන්නා කරුණු. නමුත් වැරැදි චිතයක් මවා
පෑමට උත්සාහ කිරීම ඉතාම වැරැදියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය පුරාම
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ අපි ලබා ගත්තු
ජයගහණවල ෙහොඳම ෙකොටස තමයි ජනාධිපතිතුමා ෙම් 10වැනි
අය වැය හැටියට ඉදිරිපත් කෙළේ. එතෙකොට ඒක අල්ලසක්
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක අෙප් ආර්ථිකෙය් වර්ධනයත් එක්කයි
ෙපන්වන්ෙන්. අෙප් ගම්වලට ගියාම ඒක ෙපෙනනවා. ෙමතැන
ෙකෝට් ඇඳ ෙගන හිටියාට මමත් ෙගොවිෙයක්. මටත් ෙගොවිතැනින්
යම් ආදායමක් හම්බ ෙවනවා. අද මෙග් පැත්ෙත් තිෙබන වී
ෙගොවිතැන ලාභදායකයි. ඒ කියන්ෙන් වීවල සහතික මිල 40ට
ෙග්න්න ඉස්ෙසල්ලාත් ලාභදායකයි. අද වී ෙගොවිතැන කරන එක
ලාභයි. අද ෙගොවියා සන්ෙතෝෂ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි එවැනි කම
කියාත්මක කරපු නිසායි. අපි කෘෂි කර්මාන්තයට දීලා තිබුණු
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා ෙත් ෙගොවියාත් සන්ෙතෝෂයි. අපි ඒ
පළාත්වලට ගියා. රබර් මිලත් එදා තිබුණු මිලට වඩා වැඩියි. එක
පාරට ෙලොකු ගණනකට වැඩි වුණා. දැන් යම් ගණනකට පහළට
ඇවිත් තිෙබනවා. අද අපි රබර්වලත් රුපියල් 300ක සහතික මිලක්
දීලා තිෙබනවා. ෙම් ගැමි ආර්ථිකය ඇතුෙළේ අපට ෙලොකු බලයක්
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙගොවියාෙග් සැබෑ
තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්නට මුදල් අමාත වරයා හැටියට, රෙට්
ජනාධිපතිවරයාට හැකිවීම. එතුමා ෙවන ජනාධිපතිවරු වාෙග්
ෙනොෙවයි, ගම්වලට ගිහිල්ලා මහජනයා හම්බ ෙවලා කථා
කරනවා.
ජනාධිපතිතුමා අෙප් පළාතට ආවාම, අෙප් පළාෙත් කුකුළු
නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදන අය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කුකුළු ආහාර පිළිබඳ
පශ්නය එතුමාට කිව්වා. එතුමා ඒ සඳහාත් යම් කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් අය වැෙයන් ඇති කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 40ට
බඩ ඉරිඟු ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒවා
ඉතාම ෙහොඳ ෙද්වල්. ඒ අය කිව්වා, රුපියල් 40ට දුන්ෙනොත් අපට
ඇති කියලා. ඒක ඒ අයෙග්ම ඉල්ලීම. ඒ නිසා ෙම් ජනාධිපතිතුමා
අවඥාවට ලක් කරන්න එපා, අතන ගිහිල්ලා කියපුවා ෙමතැන
ෙවනස් කරනවා කියලා. ඒක මහජනයාට ආදරය කරන රාජ
නායකෙයකුෙග් ස්වරූපය. ජනාධිපතිතුමා මහජනයාට ආදරය
කරන රාජ නායකයකු වශෙයන් විවිධ තලවල අයත් එක්ක මහා
විශාල සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා වාර තුන්සිය ගණනක්ද
ෙකොෙහේෙදෝ කරලා තිබුණා. ඒක පත්තෙර් දාලා තිබුණා.
ජනාධිපතිවරෙයකුට ඒ වාෙග් සාකච්ඡා වාර පමාණයක් කරන්න
පුළුවන්ද කියලා මට හිතුණා. මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
සියලු නිලධාරින් එක්ක හැම අමාත ාංශයකටම ගියා. විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු එක්කත් කථා කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ඇතුෙළේ
තිෙබනවා, ෙලොකු කතන්දරයක්. ෙම්ක විෙව්චනය කරයි. ඕනෑ
ෙකෙනකුට, ඕනෑම ෙදයක් විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් ෙන්. මට
ෙපෙනනවා, අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා විස්තර පතිකා
ෙලොකු පමාණයක් ෙපරළාෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමා ෙලොකු ෙදයක්
කියයි. ඇත්ත. ආර්ථික විද ාඥයකු හැටියට ඔබතුමාෙග් අදහස
කියයි. හැබැයි, අෙප් ආර්ථික විද ා දැනුම අනුව අෙප් අදහසයි,
ඔබතුමාෙග් අදහහසයි අහසයි, ෙපොළවයි වාෙග්යි. ඔබතුමා කියයි,
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අපි ගන්න ණය පමාණය වැඩියි, අපි ෙදන ගණන අඩුයි කියලා.
නමුත් මට ෙපෙනන ෙද් තමයි, අෙප් ආර්ථික න ාය
ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික න ායට වඩා ෙවනස් කියන එක.
ඔබතුමන්ලා බලන්ෙන් ධනවාදී ආර්ථික න ායක ඉඳලා. ඒ න ාය
ඇතුෙළේ වැඩ කරපු තැන් මම කියන්නම්, මාෙග් අත්දැකීම් අනුව.
ඒක ෙහොඳටම අත්දැක්ෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ෙදකක් ආණ්ඩු කරපු කාලෙය්. එදා එක
උපාධිධාරිෙයකුටවත් රස්සාවක් දුන්ෙන් නැහැ. අද කථා කරනවා,
ලක්ෂ දහයකට රක්ෂා ෙදනවා කියලා. ෙම් ෙමොන කථාවක්ද? ඒ
අවුරුදු ෙදෙක් එක උපාධිධාරිෙයකුටවත් රස්සාවක් දුන්ෙන් නැහැ.
එදා
කෘෂිකර්ම
පතිපත්තියක්
තිබුෙණ්
නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, අතිෙර්ක කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න
කියලා. පස්දුන් ෙකෝරෙළේට ගිහින් කියපු එක තමයි ඒ. පස්දුන්
ෙකෝරෙළේට නම හැදුෙණ් පස් විකුණපු හන්දා කියලා කිව්වා.
අෙප් පළාත්වල බුලත් පාකිස්තානයට අපනයනය කරනවා.
ඒක අද ඊෙය් සිට කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි, අෙප් ආත්තලාෙග්
කාලෙය් සිටම කරන ව ාපාරයක්. ඒෙකන් ෙලොකු ආදායමක්
ලබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා අලව්ෙව් ෙපොළට ගිහින්
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතැනට ගිහිල්ලා කිව්වා, බුලත් ෙවනුවට
චුවිංගම් කන්න කියලා.[බාධා කිරීමක්] එෙහම කිව්වා. අද ෙම්
ඔක්ෙකෝම අමතක ෙවලාෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවත් වන්ෙන් මහ ෙපොෙළොෙව් ෙනොෙවයි ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා
ජීවත්
වන්ෙන්
අහෙසේ
ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ ෙවලා ඉන්ෙන් ගෙම් අය
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙකොළඹ නගරය ගැන විශ්වාසය කරන, ගෙම්
හිටියත් ''බයියා'' කවුද කියලා අඳුනන්ෙන් නැති මිනිස්සු ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලා නායකෙයෝ කර ෙගන ඉන්ෙන්. එෙහම අයට
ෙත්ෙරයිද, ෙම් රට ගැන?
එදා සියලුම කර්මාන්ත ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තීන්දු
කළා. වාෙන් කර්මාන්තශාලාව, ෙටලිෙකොම්, ෙතල් සංස්ථාව,
සිෙමන්ති, ටයර්, වතු, රක්ෂණ ෙම් සියලුම ආයතන
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න දාලා තිබුණා. ගමනා ගමන මණ්ඩලය
ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරලා, කෑලි කඩලා එක එක අංශවලට
ෙබදලා අකර්මණ කරලා තිබුණා. 2001-2004 කාලෙය් ඕනෑම
විෙද්ශිකයකුට ලංකාවට ඇවිල්ලා ඕනෑ මිලකට ලංකාෙව් ඉඩම්
මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා ඉඩ සලසා තිබුණා. ඒ නිසා, ලංකාෙව්
ස්වෙද්ශිකෙයකුට -විෙශේෂෙයන්ම මුහුදුබඩ පෙද්ශෙය්- එක
ඉඩමක් ගන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. අද ඒක ෙහොඳටම ෙත්ෙරනවා,
ගාලු ෙකොටුව ඇතුළට ගිහින් බලද්දී. අද එතැන බහුතරයක් ඉඩම්
තිෙබන්ෙන් විෙද්ශිකයන්ට. ලංකාෙව් සියලු මිනිසුන්ෙග් උරුමය
උදුරලා විනාශ කරලා දැම්මා.
තමුන්නාන්ෙසේලා හිඟුරාන, කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලා
ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා සීනි කර්මාන්තය අඩපණ කරලා
තිබුණා. ෙමොකක්ද, තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණු ආර්ථික
පතිපත්තිය? "Regaining Sri Lanka" හරහ ලංකාෙව් තිෙබන ෙත්
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, උක්
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය කියන ෙම් සියල්ලම ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අද
ෙම්වා ගැන කථා කළාට කවුරුත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද නැත්ෙත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
විශ්වාස කරන ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ තවම ජනතාව පිළිගන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා ෙමොන තරම් උත්සාහ කළත් ඒක සිදු ෙවයි කියලා
මම හිතන්ෙන් නැහැ.
අද අපි ඊට වඩා තවත් සහන දීලා තිෙබනවා. රාජ ෙසේවකයා
හැටියට ගත්ෙතොත්, රාජ ෙසේවකයාට විදුලි බිෙලන් සියයට 25ක
සහනයක් දීලා තිෙබනවා. සුළු කර්මාන්තවලට සියයට 15කින්
විදුලි බිල අඩුකරලා තිෙබනවා. ෙලොකු කර්මාන්තශාලාවලට -
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මහා පරිමාණ කර්මාන්තශාලාවලට- සියයට 10කින් විදුලිබිල අඩු
කරලා තිෙබනවා.
අද මට ඇහුණා, රවි කරුණානායක මහත්තයා කියනවා,
රුපියල් 72කට ෙපටල් ලීටරයක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ආණ්ඩුව ගත්තාම එෙහම ෙදනවාලු. ඒත් එතුමන්ලා
හිටපු අවුරුදු ෙදෙක් දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙමොනවාද කථා
කරන්ෙන්? ඒ කාලෙය් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන මිල
ඉහළ පහළ යන ෙකොට ෙමෙහේ ඉන්ධන මිල ෙවනස් කරන්න
ෙමොකක්ද එකක් හදලා තිබුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල
ඉහළ යන ෙකොට ෙමෙහේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යන්නත්, ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල පහළ බහින ෙකොට ෙමෙහේ ඉන්ධන මිල
පහළ බහින්නත් හැකි වන ෙසේ කමයක් හදලා තිබුණා.
ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 72කට ෙදන්න පුළුවන් නම්, නැව
වරායට ෙගනාවාට පස්ෙසේ එතැනම ෙතල් ෙපොම්පයත් සවි කරන්න
ෙවයි. ඒ නිසා මම ඕනෑම ෙකෙනකුට කියනවා, රුපියල් 72කට
ෙපටල් ලීටරයක් ෙදන්න බැරි බව. එෙහම ඉන්ධන මිල පහළ ගිය
අවස්ථා තිෙබනවා. එවිට අපි ඉන්ධන මිල අඩු කළා. නමුත් ඔය
කියන ගණන්වලට අඩු ෙවලා නැහැ. ඒවා නිකම් ෙබොරු කථා.
එෙහම නම් ඉතින් ෙලෝකෙය් ෙතල් ෙවෙළඳ ෙපොළ භාරව ඉන්න
''ඔෙපක්'' සංවිධානය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් output
එක
සම්පූර්ණෙයන්ම cut කරලා දමයි. රවි කරුණානායක ගරු
මන්තීතුමා කියන න ාය හරි නම්, ඒ න ායට අනුව petrol sheds
ඕනෑ නැහැ. වරායට නැව ආවාට පස්ෙසේ, ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම
කාර් එතැනට ෙගනිහින්, එතැන තිෙබන ෙපොම්පෙයන් ෙතල් ගහ
ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට බදු ෙගවන්න ඕනෑත් නැහැ. ෙමොකද,
වරාෙයන් එළියට ආවාට පස්ෙසේ ෙන් බදු ෙගවන්ෙන්. අපට ෙවන
වියදම් යන්ෙන් නැහැ; ගබඩා පහසුකම් ඕනෑ නැහැ; ෙසේවක පඩි
නඩි ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ; ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවක් ඕනෑ නැහැ;
බවුසර් ඕනෑ නැහැ; බවුසර් රියැදුරන් ඕනෑ නැහැ; ඒ කවුරුවත්
ඕනෑ නැහැ. එතෙකොට ඒ කියන ගණනට රුපියල් 100ට හරි,
එකසිය ගණනට හරි, රුපියල් 72ට හරි, රුපියල් 50ට හරි කීයට
හරි ෙතල් ෙදන්න පුළුවන්. යාපනෙය් තිෙබන කාර් එකත් වරායට
ෙගෙනනවා, අෙනක් වාහනත් එතැනට ෙගෙනනවා, බවුසරයත්
එතැනට ෙගනියනවා, ෙතල් ගහගන්න. ෙම්වා ඔක්ෙකොම
මහජනයා රවටන්න කියන කථා. ඒවා මහජනයා පිළිගන්ෙන්
නැහැ.
අපි වීවලට සහතික මිලකුත් දුන්නා. වී මිල වැඩි ෙකරුවා,
රුපියල් 40ට. අෙනකුත් ෙභෝග ගණනාවකටත් අපි සහතික මිලක්
නියම කළා.
අපි විශාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කළා. මම හිතන හැටියට ඒක
ලංකාෙව් තිබුණ ෙලොකුම පශ්නයක්. ලංකාෙව් විශාම වැටුප් සංගම්
තිෙබනවා. අපි ගියාම හැමදාම කියන ෙදයක් තමයි ඔවුන්ෙග්
විශාම වැටුප හදලා ෙදන්න කියන එක. ෙමොකද, එදා තිබුණු
වැටුපට හැදුණු විශාම වැටුප ෙපොඩි විශාම වැටුපක්. රජෙය්
ෙසේවකයාට එකට එකක් වැටුප් වැඩි කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව විසින්.
එෙහම වැඩි කරපු වැටුප් පමාණයට සරිලන විධියට ෙකොටසකට
විශාම වැටුප ලැෙබන ෙකොට, ඊට කලින් වැඩ කරලා ෙපොඩි විශාම
වැටුපක් ලැබූ තව අහිංසක මිනිසුන් කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙබෙහත්ෙහේත් ටික ගන්න, දරුවන්ෙග් ෙවනත්
අවශ තා සපුරාලන්න එම සුළු විශාම වැටුප පමාණවත් ෙනොවන
නිසා, වැටුප් විෂමතාවන් නිර්මාණය ෙවන ෙකොට ඒ අය සමිති හදා
ගත්තා. ඒ ෙගොල්ලත් අෙපන් ඉල්ලුෙව් විශාම වැටුප වැඩි කරන
ෙලසයි. මම අය වැය විවාදයට එන්නට ෙපර රැස්වීමකදි හම්බ
වුණු කීප ෙදෙනක් මෙගන් ඉල්ලුෙව්, "අෙන් සර්, පුළුවන් නම්
අෙප් විශාම වැටුප ගැනත් ජනාධිපතිතුමාට මතක් කරන්න"
කියලායි. ඒ අය මතක් කරන්න ඉස්සරලා එතුමාට ඒ ගැන මතක්
වුණා.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශාමිකයන්ෙග් සංගම්
ඉල්ලුෙව් 2006 වැටුප් වැඩි වීමට සරිලන ආකාරයට විශාම වැටුප
වැඩි කර ෙදන්න කියලායි. ෙමම අය වැෙයන් ඒක 2015 වැටුපට
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. 2015 වැටුපට හදන ෙකොට, අද කාට හරි
ලැෙබන විශාම වැටුප හා සමානව අර කලින් තිබූ විශාම වැටුප
වැඩි ෙවනවා. ෙම්ක ෙලොකු ෙදයක්, ෙම් රෙට් ලක්ෂ 5 ක් විතර
වන විශාමිකයන්ට. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙම් තරම් ෙදයක් කර
තිෙබනවාද? ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල විශාම වැටුප් විෂමතා ගැන
කටයුතු කරනවාද? මම එෙහම දැකලා නැහැ. විශාම වැටුප්
තිෙබන අනිකුත් රටවල කරන්ෙන්, විශාම ගිය දවෙසේ ගත්ත
වැටුපට සරිලන ආකාරයට විශාම වැටුප ෙදනවා; එතෙකොට වැෙඩ්
ඉවරයි. විශාම වැටුප් විෂමතා ගැන අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු
කරන රටක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? විශාම වැටුප්
විෂමතාව පිළි අරෙගන, වර්තමාන වැටුපට ඒක ගැලපූ ෙලෝකෙය්
එකම ආණ්ඩුව අෙප් ආණ්ඩුව; එකම මුදල් ඇමතිවරයාත්
ජනාධිපතිතුමා විතරයි; එෙහම ජනාධිපති ෙකෙනක් ෙලෝකෙය්
ඉන්නවා නම්, ඒත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා විතරයි කියලා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙමච්චර ෙලොකු
ෙද්වල් කළාට පස්ෙසේ තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? ෙම් ගැන
කථා කරන්න කරුණු රාශියක් තිෙයන්න පුළුවන්. මීට වඩා ෙම්
අය වැය ගැන මමවත් කථා කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතන්ෙන්
නැහැ. ෙම් ගැන මීට වඩා සරල විධියට පැහැදිලි කරන්න අපි
දන්නවාද කියලාත් මම දන්ෙන් නැහැ. බලන්න, ෙමහි අංශ
ගණනාවක් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා.
කුඩා ව ාපාරවල ඉන්න අය සම්බන්ධව කථා කරමින් කිව්වා,
අෙප් කාන්තා ව වසායකෙයෝ ඉදිරියට ඇවිත් නැහැ කියලා. අපි
ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ගියා විවිධ දිස්තික්කවල රැස්වීම්වලට. ඒ
අවස්ථාවන්හිදී කාන්තා ව වසායකයන් ඇවිල්ලා, ෙම් දිරිදීම් නිසා
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දියුණුව ගැන ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කථා
කළා. ඒ අය සාමාන කාන්තාවන්. ඒ නිසා කාන්තා පක්ෂය
සම්බන්ධව, විෙශේෂෙයන්ම ගෘහිණියන්ෙග් ආර්ථිකය වැඩිදියුණු
කිරීම ගැන අද ෙම් අය වැය තුළින් විශාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවන්
කරලා කථා කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග්
ආණ්ඩුෙවන් විතරයි. ඒ නිසා, විෙශේෂෙයන් ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන
මතවාදයට වඩා ෙහොඳින්, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව ගත්තත්
කරන්න බැරි ටිකක් අපි ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන බව.
ඒකයි ඇත්ත කථාව.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up your speech now.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම හිතනවා
ෙම් අය වැය
වාමාංශික මත දරන හැම ෙදෙනකුම
අමන්දානන්දයට පත්වීමට ෙහේතු ෙවනවා කියලා. ධනපති මත
දරන සියලු ෙදනාටම දුක හිෙතනවා. එච්චරයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්. දුක හිෙතන අයට දුක හිතුනාෙව්. විෙව්චන කරන අය
විෙව්චන කරපුවාෙව්. කථාවක් තිෙයනවා, "කවුරු බිරුවත්"- මම
ඒ වචනය කියන්න කැමැති නැහැ- "හඳ පාත් ෙවන්ෙන් නැහැ"
කියලා.
කිසි ෙකෙනකුට අල්ලන්න ෙහෝ කිට්ටු ෙවන්න බැරි තැනකට
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන අතර රෙට් ජනතාවට
යහපතක් වන ෙලස කටයුතු කරමින් -ෙසේවය කරමින්- ෙම්
ආණ්ඩුවත් ඉදිරියට ගමන් කරන බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Sarana Gunawardena.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, it is my turn.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No. There are a lot of speakers to make speeches
from the Government side.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

No, I was told that after the Hon. Anura
Priyadharshana Yapa's speech, it was my turn.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, there are a lot of speakers to make
speeches from the Government side. Therefore, we have
to allow two Government speakers to speak
consecutively and thereafter allow a an Hon. Member
from the Opposition. - [Interruption.] No. Hon. Sarana
Gunawardena, you start your speech. - [Interruption.]
ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්]
[අ.භා. 2.26]

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
சரண
குணவர்தன
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா யக்

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය
සම්බන්ධව රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරන ෙම් ෙමොෙහොත් ෙම්
සභාව ඇමතීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද ෙම් අය
වැය ගැන ඔවුන්ෙග් විෙව්චනාත්මක විගහවලින් ෙපන්නුම් කෙළේ,
ජනතාවට ලබා ෙදන ෙම් වරපසාද මැතිවරණයක් කිට්ටු කරලා
ලබා ෙදන අල්ලස් වශෙයනි.
සෑම වර්ෂයකම අය වැය විවාදය අප
පවත්වන්ෙන්
ඔක්ෙකෝබර් මාසෙය් අන්තිම නැත්නම් ෙනොවැම්බර් මාසය තුළයි.
ෙම් කාලය තුළ මැතිවරණයක් ගැන කතා කරනවාට වඩා රෙට්
ජනතාවෙග් අවශ තා ගැන එෙහම නැත්නම් 2015 වර්ෂෙය් අය
වැය පිළිබඳ කරුණු කාරණාවලට කවුරුත් සම්බන්ධ ෙවන්නට
ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ෙම්
අය වැය ගැන ෙකොෙහොමටවත් පැහැදිලිතාවක් නැහැ. ඒකට
ෙහේතුව, ෙම් වසර 10 තුළ අෙප් රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කළ අෙනක් අය වැය එක්ක බලන විට ෙම් අය
වැය තුළ විශාල ෙවනසක් තිබීමයි.
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළ ෙගනා අය වැය වාෙග්ම අය වැයක් ෙම් වර්ෂය තුළත් ෙම්
රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් කරයි කියා එතුමන්ලා සිතා ෙගන සිටියා.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2005 වර්ෂෙය්දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්නෙකොට ෙම් රට තිබුෙණ් ෙකොයි
ආකාරයකට ද කියා අප දන්නවා. 2005 වර්ෂෙය් සිට 2009
වර්ෂය දක්වා ෙම් රෙට් සාමය, සමගිය ස්ථාපිත කරන්න සිද්ධ
වුණා. ඒ සදහා අවුරුදු හතරක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතවුණා.
හැබැයි ඒ අවුරුදු හතරක කාල පරිච්ෙඡ්දය ගතවන ගමන් ෙම්
රෙට් ජනතාවට සමබර අය වැයක් ෙගන එන්නටත් රජයට සිද්ධ
වුණා. ෙහේතුව, ෙම් රෙට් යුද්ධය- මානුෂික ෙමෙහයුම්- සඳහාත්
වියහියදම් කරන්නට සිදු වුණා. ඒවාට අවශ උපකරණ ගන්නට
ඕනෑ වුණා. රෙට් පාරවල් හදන්නට ඕනෑ වුණා. ජනතාවට කෑමබීමට අවශ කරන මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන්න ඕනෑ වුණා.
දුරකථන පද්ධතිය, විදුලිය ආදී වශෙයන්
හැම පැත්තකින්
ගත්තාම ඒ අවුරුදු හතර තුළ අප විශාල කටයුත්තක් කළා.
2009 මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට බලය දුන්නාට
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ෙලොකු
ෙවනසක් කළා. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා. පසු ගිය කාලය තුළ කිසිම
දවසක, කිසිම රාජ නායකෙයකුට කර ගන්නට බැරි වුණු
අධිෙව්ගී මාර්ග, ගුවන්පාලම් ෙම් රජය හැදුවා. ජනතාවට ජලය
ලබා දීම, පවුල්වලින් සියයට 95 කට වාෙග් විදුලිය ලබා දීම, මහා
පරිමාණෙය් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඉදිකිරීම, පාසල් පද්ධති ඇති
කිරීම වාෙග් අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් ඒ කාලය තුළ කරන්නට
සිද්ධ වුණා. අප කෙළේ සෑම වර්ෂයකම ඉදිරිපත් කරන අය වැය
සමබර තත්ත්වයකින් ෙගනැවිත් රෙට් ජනතාව පීඩාවට පත්
ෙනොකර, හිරිහැරයකට ෙව්දනාවකට පත් ෙනොකර කටයුතු
කිරීමයි. හැබැයි යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණා. ඒවා යම්
කාලයකදී ෙවනස් ෙවනවාය කියන එක අප දන්නවා. එම නිසා
ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැය සර්ව සාධාරණ, පළුදු ෙනොෙවච්ච, ඉරි
ෙනොතැලිච්ච ඉතාම සාධාරණ අය වැයක් කියා අප කියනවා.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා භයට පත්ෙවලා ඉන්ෙන් ෙවන
ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙහට අනිද්දා ජනාධිපතිවරණයක්
පැවැත්ෙවනවා. ඒ ජනාධිපතිවරණෙයන්
ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයගහණය ලබා ගත්තාම තව අවුරුදු හතක්
තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂයට ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. තව අවුරුදු
හතක්; ගණන් කර බලන්න. [බාධා කිරීමක්] බලන්න
සංඛ ාෙල්ඛන.
ඊළඟ
මැතිවරණෙය්දී
රත්නපුර
දිස්තික්කෙයන්තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොච්චර
ඡන්ද පතිඵලයක්
එනවා ද කියා බලන්න. ෙහට අනිද්දා රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගය
හදනවා, නිවිතිගල පැත්තට. එතෙකොට ගරු මන්තීතුමියට අප
ආරාධනා කරනවා. ඡන්දදායකෙයෝ කියනවා ඔබතුමියට එන්න
කියා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවාම ඔබතුමිය ෙකොළඹට එද්දී
බලන්න, ෙමොනතරම් විශාල ෙවනසක්ද කියා. ඔබතුමිය කියනවා
නම් රත්නපුරයට අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න එපාය කියා , ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරන්න. [බාධා කිරීම්]
ෙම් අය වැෙයන් කුඩා දරුවාෙග් සිට වැඩිමහල් ෙකනා දක්වා
හැම ෙදනාටම විශාල සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා. රාජ
ෙසේවකයන් සම්බන්ධවත් අප කියන්නට ඕනෑ. අද ලක්ෂ දාහතරක
පමණ රාජ ෙසේවක පිරිසක් සිටිනවා. රාජ ෙසේවකයා රුපියල්
15,000ක මූලික වැටුපකින් ෙසේවය ආරම්භ කරනවා. අෙනකුත්
සියලු දීමනා තුන් හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවනෙකොට රුපියල්
30,000කට ආසන්න මුදලක් ෙම් සංඛ ාෙල්ඛන අනුව වැටුපට
එකතු ෙවනවා.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් හිතමිත ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, එක පවුලකට රුපියල් 46000ක
පමණ වියදමක් යනවාය කියා. නමුත් රු.30,000ක පමණ
වැටුපක් ලැෙබද්දී අෙනක් පැත්ෙතන් ගෑස් මිල අඩු ෙවනවා,
විදුලි බිල අඩු ෙවනවා. තව පැත්තකින් වතුර බිල අඩු ෙවනවා. පසු
ගිය දවස්වල ෙතල් සංස්ථාව හරහා ෙම් රෙට් ඉන්ධන මිල අඩු
කළා. හැබැයි අද විපක්ෂෙයන් කියනවා, ෙපටල් ලීටරය රුපියල්
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72 ට ෙදන්න පුළුවන්ය කියා. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට
අප කියනවා, IOC එකත් එක්ක ඇති කළ ගිවිසුම අවලංගු
කරන්න කියා පුළුවන් නම් ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න
කියා. අපි යුඑන්පී එකට අභිෙයෝගයක් කරනවා.
ෙතල් මිල අඩු කරන එෙක් තීන්දුව අපි ගන්නම්. ෙතල්
ආනයනය කරන අපි ෙතල් ෙබදා ෙදන ෙකොට ඒ මිල සූතය ගැන
කථා කරන්නම්. හැබැයි, IOC එකත් එක්ක ගහපු ගිවිසුම අෙහෝසි
කරලා IOC එකට දීපු තුෙනන් එෙක් ෙකොටස පුළුවන් නම් ගන්න
කියලා අපි රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට කියනවා. ෙතල් ටැංකි
102ක් තිෙබන තිකුණාමලය වරායට අයිති ඉඩම් අක්කර 895,
IOC සමාගමට දීපු ගිවිසුම අෙහෝසි කරන්න කියලා පුළුවන් නම්,
ෙයෝජනා කරන්න.
රටට ආදරය කරන නායකයා හැටියට අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියානු රජයත් සමඟ සුහද ගනුෙදනුවකට
ඇවිල්ලා, ඔවුන්ටත් ෙකොටසක් දීලා අපත් ෙකොටසක් අරෙගන
තිකුණාමලෙය් පිහිටි ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණය පාවිච්චි කරන්න
කියලා 2015 අය වැය කථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ ඇයි?
අද අෙප් රෙට් අවශ තාව අනුව ෙතල් ෙගන්වන ෙකොට ඒ ෙතල්
තබා ගන්න අවශ කරන ගබඩාවල විශාල අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.
ෙම්වා දැන ෙගන තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කෙළේ.
බලන්න ෙකෝ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් සියලුම
රාජ ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණයට ගියා. අපි ශී ලංකා රක්ෂණ
සංස්ථාව ආදී වශෙයන් ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් සියලුම රාජ
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණයට ගියා.
උත්පත්තිෙය් ඉඳලා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ෙග් ඇෙඟ්
තිෙබන ෙල්වල දුවන්ෙන් ෙපෞද්ගලීකරණයයි. Kurunegala
Plantations කියයි, Chilaw Plantations කියයි, අර estate කියයි,
ෙම් estate කියයි, අක්කර දහස් ගණනින් සමන්විත මහා
පරිමාණෙය් වතු 1992 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපෞද්ගලික
අංශයට දුන්නා. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ඉතාම සාර්ථක ෙපොල්
වත්තක් හිටපු ඇමතිවරෙයක් අක්කරය රුපියල් 2.50ට ගත්ෙත්
නැද්ද? ගත්ෙත් නැද්ද?
පසු ගිය දවසක ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත් වුණා. ඒ
ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය කාලෙය්දී අපි බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
තිෙබන නමුණුකුල පෙද්ශයට ගියා. ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන ඉඩම්
අක්කර 2,000, අක්කර 3,000 ෙත් වවන්න කියලා විවිධ
සමාගම්වලට දීලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ඉඩම්වල එක ෙත් ගහක්
හදලා නැහැ. ඒ ඉඩම්වල වවන්න කියලා ඒ අයට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කල් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, සමාගම් කීපයක්
කියාත්මක ෙවලා ෙත් වගාව, රබර් වගාව, ඒ වාෙග්ම ෙපොල් වගාව
කියන ෙද්ශීය වගාවන්වලට යම් ආකාරයකින් ශක්තියක් ෙදනවා.
අෙනක් අය කරන්ෙන් ඒ ඉඩම් නිකම්ම නිකම් තියා ෙගන කන
එකයි. ඒ අයට තව මාස හයක් කල් දීලා ෙම් ඉඩම් සංවර්ධනය
කරන්න කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා. ඒක
කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ඉඩම් පවරා ගන්න එක වරදක්ද කියලා
යූඑන්පී එෙකන් අපි අහනවා. ෙපොල් වත්ත තුළ ෙවන්න පුළුවන්,
ෙත් වත්ත තුළ ෙවන්න පුළුවන් ගෙම්, රෙට් අයට රස්සාවක්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒක නවත්වන එක ෙහොඳද?
කෙමෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් පසු ගිය දවස්වල
පැලවත්ත සහ හිඟුරාන සීනි සමාගම් ෙදක පවරා ගත් බව අපි
දන්නවා. ඒ සමාගම් පවරා දුන්නාම ෙමොකක්ද කෙළේ?
මද සාරවලට අවශ කරන අෙනකුත් අමු දව ටික එතැන
නිපදවූවා. උක් ෙටොන් එක රුපියල් 1,500ට ෙගනාෙව්. අෙපන්
අහගන්න විස්තර. රුපියල් 1,500ට ෙගනැල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ?
අමුෙවන් ෙග්න උක් ෙටොන් එක සති තුනක් ගිහිල්ලා කිරන ෙකොට
ෙව්ළුණු බරට කිරන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් උක් ෙටොන් එකකට රුපියල්
1,250ක් ෙගව්වා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
උක් ෙටොන් එක සඳහා රුපියල් 4.500ක් ෙගවන්න තීන්දු කරපු එක
වරදක්ද? ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන අහිංසක, දුප්පත් අම්මලා,
තාත්තලාට රැකියා 25,000ක් ලැෙබන ෙකොට ඒ දරුෙවෝ ෙහොඳින්
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ජීවත් වන්ෙන් නැද්ද? ෙකොළඹ උදවිය පමණද ෙහොඳින් ජීවත්
වන්න ඕනෑ? ෙහොඳ පාසල් වැනි සියලු සුදුසුකම් අවශ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ උදවියට පමණද? ඇයි? ෙමොනරාගල,
බදුල්ෙල් අය කළුද? ෙම්වා ගැන හිතන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය
හදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැවැන්ත කියාදාමයක් ෙගන ගියා.
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් සියලු නිලධාරින් පසු ගිය
දවස්වල ෙම් සඳහා එතුමාට සහාය වුණු බව අපි දන්නවා.
අපි ජූලි වර්ජකයින් ගැන කථා කරනවා. ෙමතුමන්ලා රුපියල්
දහෙය් එක රුපියල් 100ට දුන්නා කියලා කෑ ගැහුවා. බිලියන 150,
මිලියන 150යි කියලා කෑ ගැහුවා. හැබැයි, එදා සිදු වූ ෙද්වල්
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අමතකයි. 1980 දී අෙප් වෙම්
රතු, නිල් උදවිය පාරට බැහැලා රුපියල් 10කින් පඩි වැඩි කරන්න
කියලා ඉල්ලන ෙකොට ඒ අයට ෙමොනවාද කෙළේ? ඔළුවට ඇණ
ගැහුවා; කම්බි කූරු ගැහුවා; ෙවඩි තැබුවා. ෙගවල් ගණෙන්
ගිහිල්ලා ඒ අයට පන්න පන්නා ගැහුවා. එෙහම කෙළේ රුපියල්
10කින් පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලපු නිසායි. අද රාජ
ෙසේවකයාට ෙකොපමණ වරපසාද ලැබී තිෙබනවාද? අද බලන්න
ෙකෝ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රාජ ෙසේවෙය් ඉන්නා අයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා, අමාත ාංශ මට්ටෙම් ඉඳලා -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. කරුණාකර, අවසන්
කරන්න.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මම විනාඩියක් කල් ඉල්ලනවා.
ෙම් වාෙග් - [බාධා කිරීම්] ෙනෝනාටත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැයි
කිව්වා. මම හිතන්ෙන් කාලයකින් ෙවන්න ඇති ෙගදර යන්න
ඇත්ෙත්. ෙම් රජය ගැන ෛවරෙයන් බලලා මිනිසුන්ෙග් ඩහදිය,
ෙව්දනාව හඳුනන්ෙන් නැතිව, ජනාධිපතිතුමාට බය ෙවලා
ෙවව්ලන අවස්ථාෙව් - [බාධා කිරීම්] රෙට් ජනතාවට ෙම් තරම්
වරපසාද ෙදන්න හදන ෙකොට ෙදවියෙන්, ෙම් විධියට එපාය
කියන්ෙන් කවුද? එෙහම නම් කියන්න ඕනෑ, අය වැය ෙගෙනන්න
එපා, මැතිවරණ පවතන්නය කියලා. අපි ඌව පළාත් සභා
මැතිවරණය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් අය වැයක් ෙගනාවා ද? ඌව
පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් පාරවල් හදන්න
එපා කියලා ද අපට කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මම ගියා, බදුල්ල
දිස්තික්කෙය් බල්ලකැටුව පෙද්ශෙය් - [බාධා කිරීම්] ෙම් අහන්න,
මම පැයයි, විනාඩි 45ක් තිස්ෙසේ කිෙලෝමීටර් 14ක් ගියා. ගර්භණී
අම්මලා ඒ කිෙලෝමීටර් 14 පයින් එන්ෙන්. වාහනයකින් නාෙවොත්,
බබා මඟදී නැති ෙවනවා. එෙහම පළාතක් ගැන ජනාධිපතිතුමාට,
බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සඳහන් කළ ෙවලාෙව්,
කිෙලෝමීටර් 14 හදන්න රුපියල් මිලියන 100ක් දුන්නා. ඒවා ෙහොඳ
ද, නරක ද? [බාධා කිරීම්] ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලා බය?
අපි ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ආරම්භ කළා පමණයි. තව අවුරුදු
20ක් යන ෙකොට ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් උපරිම ෙද්
ජනතාව අතට ලබා ෙදනවාය කියන එක සඳහන් කරමින් මා
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.38]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප් මිත, සරණ
ගුණවර්ධන මහතාෙග් කථාව අවසන් වුණා; වැස්සක් වැහැලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

පෑව්වා වාෙග් දැෙනනවා. ෙමොකද, එතුමා කෑ ගැහුවා. අපි සමහර
ෙවලාවට කියනවා, ෙබොරු කියන්න එපා, ෙපොෙළොව පළා ෙගන
යයි කියලා.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ඉරි තලා යයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සමහර විට ඔබතුමා ෙනොදන්නවා ඇති, ෙච්තිය රජ්ජුරුවන්ෙග්
කථාව. ෙබොරු 7ක් කියලා අවීචි මහා නරකාදියට ගියා. ෙමතැනදී
ෙබොරු ගැන කථා කරනවා නම් ෙබොරු 7ක් ෙනොෙවයි, අපට
ෙපන්වන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙබොරු 70ක් පමණ තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] නමුත් අපි අවීචි මහා නරකාදිය ගැන කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය අවස්ථාෙව් දී යන තැන නැවතත්
ජනාධිපති නිල නිවස ද, නැත්නම් මැදමුලන ද කියන එක ජනතාව
තීන්දු කරයි.
මිනිසුන්ට ෙබොරු කීම පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙලෝක
ෙබොරු 2ක් ගැන කියන්න කැමැතියි. එකක් තමයි, 2015 අය වැය
කථාෙව් IIවැනි ෙකොටෙසේ 24වැනි පිටුෙව් 57.3 යටෙත් සඳහන
වන ෙද්. එහි ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් සඳහන් ෙවනවා:
"ගරු කථානායකතුමනි, නව වැටුප් ව හයට අනුව දීමනා හා වැටුප්
ආශිත ෙගවීම් නිසා 2015 ජනවාරි සිට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් මාසික
ආදායම රුපියල් 3,500ත්, 15,000ත් අතර පමාණයකින් වැඩි වන අතර,
පහළම ෙසේවකයකු මසකට රුපියල් 30,000ක අවම ආදායමක්
ලබනවා...."

ෙම්වා අසත ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara )

- කීයක් වැඩි ෙවනවා ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම්ක අසත යක්. [බාධා කිරීමක්]
පහළම ෙසේවකයා කිව්වාම, එයින් අදහස් ෙවන්ෙන් පහළම
ඉන්න ෙකනා ෙන්. පහළම ඉන්න ෙසේවකයාට ලැෙබන්ෙන්
රුපියල් 25,000යි. රුපියල් 30,000ක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු
ජනාධිපතිතුමාම ඒ ගැන ඊට කලින් පිටුෙව් සඳහන් කර
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
24 වැනි පිටුෙව් 57 - 3 යටෙත් කියනවා, රුපියල් 30,000ක්
හම්බ ෙවනවා කියලා. 23 පිටුෙව් 57 - 1 යටෙත් කියනවා, රුපියල්
25,000ක් හම්බ ෙවනවා කියලා. අවම වැටුප රුපියල් 25,000 ද,
රුපියල් 30,000 ද? ෙම් ගැන ෙපොඩි විගහයක් කරන්න කැමැතියි.
ෙමතැනදී කිව්ෙව් ෙම් ඔක්ෙකෝම දීමනා ටික එකතු කරලා අවම
වැටුප ෙදනවා කියලායි. ඒෙකන් මිනිසුන් මුළා වුණා. මිනිස්සු
හිතුවා, අවම වැටුප රුපියල් 25,000යි, තව දීමනාත් හම්බ ෙවනවා,
එතෙකොට මීට වඩා ෙලොකු ගණනක් එනවා, රුපියල් 30,000යි
කියලාත් කිව්වා, රුපියල් 30,000 ෙවන්නත් ඇති කියලා. ඇත්ත
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වශෙයන්ම, අවම වැටුප රුපියල් 11,730යි. අෙප් මිත සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කරපු කථාෙව් රුපියල් ගණනක ෙපොඩි
ෙවනසක් තිෙබනවා.
ඊළඟට, සියයට 15 දීමනාව රුපියල් 1760යි. සියයට 5
දීමනාව රුපියල් 587යි. නමුත් ඒෙක් අවමයක් තිෙබනවා, රුපියල්
750 නිසා. එෙහම වුෙණොත් හම්බ ෙවන මුළු වැටුප රුපියල්
14,240යි. රුපියල් 14,240ට රුපියල් 760ක් එකතු කළාම,
රුපියල් 15,000යි. ඒකයි ෙවන්ෙන්. රුපියල් 15,000 හැෙදන්ෙන්
එෙහමයි.
රුපියල් 25,000 හැෙදන්ෙන් ඒකට ජීවන වියදම් දීමනාව
එකතු කළාමයි. ජීවන වියදම් දීමනාව වැටුපට එකතු කර නැහැ.
කවුද කලින් කිව්වා, ඒක විචල ෙවනවා කියලා. ඒක පිළිගන්න
පුළුවන්. ජීවන වියදම් දීමනාවත් එකතු කළාම, රුපියල් 25,000ක්
ෙවනවා. ෙමොකද, රුපියල් 7,800ට රුපියල් 2,200ක් එකතු කළාම
රුපියල් 10,000යි. රුපියල් 15,000යි, රුපියල් 10,000යි එකතු
කළාම, රුපියල් 25,000යි. එතෙකොට කිසිම ෙවලාවක අවමය
රුපියල් 30,000ක් ෙවන්න බැහැ. ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා අර කලින් නිවැරදි
කිරීමක් කළා වාෙග්, එයත් නිවැරදි කරන්න කියලා. නැත්නම්
කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම්ක ෙලොකු අසත යක් හැටියට අපට
කියන්න සිද්ධ ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය
නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ෙමතැනදී කිව්ෙව් වෘත්තිය සමිතිවල
කට්ටිය සමඟ කථා කළාය කියලා. ඔව්, අෙප් වෘත්තිය සමිතියත් ජාතික ෙසේවක සංගමයත්- කථා කළා. ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමනි, අවුරුදු තුනකට සැරයක් අප ගෘහස්ථ ආදායම් වියදම්
සමීක්ෂණය කරනවා. ඒෙකන් අප බඩු මල්ලක මිල ගැන
දන්නවා. ඒකට අනුව තමයි උද්ධමනය හදන්ෙන්; ඒකට අනුව
තමයි ඒකකයක මිල නියම කරන්ෙන්. 1952දී ඒකකයක් 2.50කට
තිබිලා, 2006-2007 කාලෙය් 67කට වැඩි කළා. නමුත් ෙම්ක දැන්
280කට ගිහින් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
අෙප්
වෘත්තිය
සමිතිය,
ගරු
සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමන්ලාෙග් වෘත්තිය සමිතිය, සමන් රත්නපියලාෙග්
වෘත්තිය සමිතිය, ඇන්ටන් මාකස්ලාෙග් වෘත්තිය සමිතිය, ෙජෝශප්
ස්ටැන්ලිලාෙග් වෘත්තිය සමිතිය කියන ෙම් සියලුම වෘත්තිය සමිති
කථා කරලා කිව්ෙව්, කරුණාකරලා ඒකකයක් 280ට මිල නියම
කරන්න, එතෙකොට උච්චාවචනය පිළිගන්න පුළුවන්, චංචල වීම
පිළිගන්න පුළුවන් කියලායි. නමුත් එතැන ෙම්ක කරලා නැහැ.
ෙකොෙහන්ද ෙම් රුපියල් 2,200 ආෙව්? ෙම්ෙක් පදනම ෙමොකක්ද?
ෙම්ෙක් නිර්ණායකය ෙමොකක්ද? මම පිළිගන්නවා. ෙම්ෙක්
යම්කිසි logic එකක් තිෙයන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ෙමතැන
logic එකක් නැති බව මා නැවතත් මතක් කරනවා. මීට කලින්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කම්කරු ඇමතිතුමාට ෙබොෙහෝ වාරයක් අප
මතක් කර තිෙබනවා, කරුණාකර උද්ධමන මාපකෙය් ඒකකය
කීයද කියලා ගැසට් කරන්න කියලා. නමුත් ඒක කරලා නැහැ. ඒ
නිසා ෙම්ක සාධාරණ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන එක කනගාටුෙවන්
හරි මට ෙමතැනදී කියන්න සිද්ධ ෙවනවා. සානුකම්පිකව බලලා
විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා කිව්වා. සානුකම්පිකව බලලා උත්තරයක් දුන්නා නම්
ඒ අවශ පිළිතුර එතැනදී ෙදන්න තිබුණා. ඒක දීලා නැහැ. ඔය
අසත ෙදකක් ගැන පමණයි මම කිව්ෙව්. ෙම් අය වැෙය් තිෙබන
අසත ෙද්වල් තව ඕනෑ තරම් අපට කියන්න පුළුවන්. නමුත්
ෙවලාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබන නිසා මා ඒවා කියන්න යන්ෙන්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒබහම් ලින්කන්
මැතිතුමා කියා තිෙබන ෙදයක් මා දැන් කියන්නම්.

Abraham Lincoln once said this. I quote:
“I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be
depended upon to meet any national crisis. The great point is to
bring them the real facts…..”
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ෙමහි අදහස මම සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නම්.
ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් තමයි ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති
ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමා කියා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
අෙන් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මට ටික ෙවලාවයි
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ඊළඟ කථාෙව්දී කියන්න. ඒබහම්
ලින්කන් මැතිතුමා කියා තිෙබන්ෙන්, "ජනතාව පිළිබඳව මෙග් දැඩි
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඔවුන් සත දන්නවා නම් ඕනෑම ජාතික
අර්බුදයකට ජයගාහීව මුහුණ දීමට ඔවුන්ට හැකියාව තිෙබනවා.
මට ඇති පධාන අභිෙයෝගය තමයි ජනතාවට සත අවෙබෝධ
කිරීම" කියලායි. බුදු හාමුදුරුවන් කියපු කථාව තමයි, ෙබොරු
කියන්න එපා, ෙපොෙළොව පලාෙගන ගිහින් අවීචි මහා නරකාදියට
යනවාය කියන එක. ලින්කන් කිව්ෙව්, ජනතාව ගැන ෙලොකු
විශ්වාසයක් තිෙබනවාය කියන එක. අපට ජනතාව ගැන දැඩි
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ජනතාව සත දන්නවා නම් අවශ විධියට,
ජයගාහීව ඒ අවශ කාරණෙය්දී මුහුණ ෙදන්න ඔවුන්ට හැකියාවක්
තිෙබනවා. අපට තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි, ෙම් සත අවෙබෝධ
කර ගැනීම.
මම ගරු සරත් ඇමතිතුමා සමඟ එකඟ ෙවනවා. එතුමා අපට
කිව්වා ෙම් සර්ව ආර්ථිකය පිළිබඳව තමයි කථා කරන්න ඕනෑ,
අනික් ඒවා Committee Stage එෙක්දී කථා කරන්න පුළුවන්
කියලා. ඒක හරි. ෙම්ෙක් ව හය අරෙගන ඔබතුමා දක්වපු ඒ
අදහස් එක්ක මම කථාව කරන්නම්, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමා ඉස්සර ෙවලාම කිව්වා ෙම් ආදායම් වියදම් පරතරය
ගැන කථා කරන්න ඕනෑය කියලා. අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා
ඇමතිතුමාත් කිව්වා සමාජවාදී ආර්ථික කමෙව්දයක් තමයි ඇත්ත
වශෙයන්ම හදවෙත් තිෙබන්ෙන්, මිනිසුන් ගැන හිතලා තමයි අප
ෙම් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් කියලා. අය වැය කථාෙව්දී
ෙලොකු ෙදයක් කියන්න ගරු ජනාධිපතිතුමාට අමතක වුණා. ඒක
කියන්න කලින් මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු
ජනාධිපතිතුමාට කවුරු හරි ෙලොකු ෙබොරුවක් කියා තිෙබනවා.
එතුමා වැඩිය හිතන්ෙන් නැතිව ඒක කිව්වා. ෙමොකක්ද එතුමා
කිව්ෙව්? දුප්පත්කම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්වලින් මනින ෙකොට,
ෙඩොලර් ෙදෙක් දුප්පත්කම සියයට 28.3 සිට සියයට 18.9ට අඩු
වුණාය කිව්වා.
දැන් ෙමතැන කථා ෙවන ෙදයක් තමයි, ෙලෝකෙය් දුප්පත්කම
මනින්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙදෙකන්, ඉතා විශාල ෙලස ශීඝ
ෙලස ෙම්ක කඩාෙගන වැටිලා කියලාය කියන එක. මම කියනවා
ෙම්ක අසත යක් කියලා. ගරු ඇමතිතුමා, මම කියනවා ෙම්ක
අසත යක් කියලා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ක් කියන්ෙන් රුපියල්
260ක්. මම ඔබතුමන්ලාෙග් ඊළඟ කථිකයාට අභිෙයෝග කරනවා,
2014 වන විට ෙම් රෙට් රුපියල් 260කට අඩු ආදායමකින් ජීවත්
වන ජනතාව ඉන්ෙන් සියයට 18.9ක් බව පුළුවන් නම් අපට ඔප්පු
කරන්න කියලා. කවුද එෙහම කිව්ෙව්? ෙකොෙහොමද ඒක ඔප්පු
කරන්ෙන්? ෙමොනවාද දත්ත? අපට අහෙසන් දත්ත අරන් කියන්න
බැහැෙන්. මම කවදාවත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. මම කියන හැම-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

ඒ ෙකොෙහොමද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම කියන්නම් ඇමතිතුමා. මම එතැනට එන්නම්, ගරු
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියනවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
ෙදෙකන් මනින දරිදතාව සියයට 28.93 සිට සියයට 18.9 දක්වා
අඩු ෙවලා නැහැ කියලා. මම ඔබතුමන්ලාට කියනවා, ඇත්ත
කථාව කියන්න කියලා. අපි ඒ අභිෙයෝගය ඔබතුමන්ලාට
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ෙදන්නම්. ඒ අභිෙයෝගය බාර ගන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරු
බර ගණනක් ඉන්නවා. අපි ගරු කරන, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාට කියන්න
පුළුවන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම දරිදතාව අඩු ෙවලාද කියලා. [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි. ෙම්වා තමයි අමූලික අසත .
ඊළඟට, මම කියන්නම් ජනාධිපතිතුමාට අමතක වුණු ෙද්.
ෙමොකක්ද අමතක වුෙණ්? එතුමා ඔක්ෙකොම දත්ත ටික කිව්වා.
ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000ට වැඩි ෙවලා
කියලා කිව්වා. අමතක වුණු ෙද් තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම
ගෘහස්තය ෙකොපමණ සංවර්ධනය වුණාද කියන කාරණය.
ඔතැනට ෙන් අපි එන්න හදන්ෙන් ඇමතිතුමා. ඔබතුමන්ලා ඔය
පැත්ෙත් ඉඳන්, අපි ෙම් පැත්ෙත් ඉඳන් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න
හදන්ෙන් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා? අපි කරන්න හදන්ෙන්
මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය වැඩි කිරීම. මම මීට කලිනුත් ෙම්
ෙල්ඛනය සභාගත කරලා තිෙබනවා. මම නැවතත් සභාගත*
කරනවා, ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන, 2012/13 සඳහා වන ගෘහ ඒකක ආදායම් හා
වියදම් සමීක්ෂණෙය් පළමු මාස තුෙනහි පතිඵල වාර්තාව.
ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන ෙකොපමණ ෙලොකුවට කථා කළත්,
ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රට
බාර ගත් කාලෙය් සිට, එනම් 2006/07 සිට 2012/13 දක්වා වූ
අවුරුදු 6ට -බැසිල් ඇමතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවාද දන්ෙන් නැහැගෘහස්තෙය් ආර්ථිකය සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දකට
සියයට 0.5කින් පමණයි. එෙහම නම් ෙම් කථා කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන ෙදයක් ගැන ෙනොෙවයි. ෙම්ක අහෙසේ
ඉඳන් කළ කථාවක්; IMFඑෙක් ඉඳන් කළ කථාවක්; සීතල
කාමරවල ඉඳලා කළ කථාවක්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔබතුමා අසත කියනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා. මම අසත කියන්ෙන් නැහැ.
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, ෙම් අසත යක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි
ඇත්ත. මම ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත කළා. ජනෙල්ඛන හා
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකළින්ම කියනවා ඒ අවුරුදු 6
තුළ, අවුරුද්දකට ගෘහස්තයක මූර්ත ආදායම වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 5කින් කියලා. ෙමොකක්ද ෙදවියෙන්
ෙම්ෙක් තත්ත්වය? ඇයි ෙම්ක ජනාධිපතිතුමාට කියන්නට අමතක
වුෙණ්? ඇයි ෙම්ක කිව්ෙව් නැත්ෙත්? ෙම්කෙන් පධාන, මූලික
කාරණාව. මිනිස්සු ඡන්දය ෙදන්ෙන් ඇත්තටම සංවර්ධනය ඇඟට
දැෙනනවා නම්. පාරවල් සංවර්ධනය කරන්නට එපා කියන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ඒ සංවර්ධනෙය් පතිලාභ මිනිසුන්ෙග් පපුවට
දැෙනනවාද, මිනිසුන්ෙග් බඩට දැෙනනවාද, මිනිසුන්ෙග් මනසට
දැෙනනවාද? මිනිසුන්ට දැෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම දැෙනනවා
නම් ඔය විධියට ෙනොෙවයි ඡන්දය ෙදන්ෙන්, ෙවන විධියකට.
ඔතැන තමයි තිෙබන්ෙන් සංවර්ධනෙය් මිරිඟුව. ගරු මන්තීතුමනි,
ඕක තමයි සංවර්ධනෙය් මිරිඟුව.
පශ්චාත් යුද සමෙය් ෙම් රට ෙමොන ක්ෙෂේතවලින්ද සංවර්ධනය
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙසොයලා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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බැලුෙවොත්, අපට ෙප්නවා සංවර්ධනෙයන් සියයට 50ක්
තිෙබන්ෙන් ඉදි කිරීම්, ගමනාගමන, ෙද්ශීය ෙවෙළඳාම් හා බැංකු
ක්ෙෂේතවල බව. ඔන්න ඕවාෙය් තමයි සංවර්ධනය තිෙබන්ෙන්.
අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නවා.
කෘෂිකර්මය සහ අපනයනය ෙබොෙහොම සුළු පමාණයකින් තමයි
සංවර්ධනයට දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට
පශ්චාත් යුද සමෙය් සංවර්ධනයට ෙත්වලින් ලැබී තිෙබන
දායකත්වය සියයට දශම 5යි.
ඉතිරි සියලුම ආහාර දව වල; කෘෂිෙභෝගවල දායකත්වය
සියයට 2.5යි. පශ්චාත් යුද සමෙය්, ඒ කියන්ෙන් 2009 සිට 2013
වන ෙතක් වී වගාෙව් දායකත්වය සියයට 1.3යි. එතෙකොට
ෙමතැනදී ෙපෙනනවා ඔබතුමන්ලාට සමාජවාදී දර්ශනයක්
තිෙබනවා නම්, ඇත්තටම මිනිස්සුන්ෙග් සුබසාධනය ගැන
වුවමනාකමක් තිෙබනවා නම් ෙම්ක ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ කියා.
[බාධා කිරීම්] ෙම්ක ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. සාමාන
මිනිස්සුන්ෙග් අතට සල්ලි එන්න ඕනෑ. සාමාන මිනිස්සුන්ෙග්
අතට සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැයි කියන එක තමයි මම ෙම් ඔප්පු
කරන්න හදන්ෙන්.
ඊළඟට, රාජ මූල ගැන කථා කරමු. ෙවලාව මදි නිසා
ඉක්මනට කථා කරන්න ඕනෑ. අපට ඉතින් කථාව හම්බ වුෙණ්
පස්ෙසේ ෙන්. කාලය විනාඩි 30යි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] රාජ
මූල ගැන කථා කරමු ෙකෝ. දැන් බලන්න, රජෙය් ආදායම. ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ෙම්ක වැදගත්. ෙම්වා පැහැදිලි කර
ෙදන්න අපම ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] මම පැහැදිලි කරන්නම්.
අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔය අය වැය ගැන ෙනොෙවයි ෙන්, කථා කරන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අන්න බලන්න. ෙම්ක තමයි අය වැය. පළමුවැනි කථාෙව්දී
සාර්ව ආර්ථිකය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. අෙනක් ඒවා තමයි
Committee Stage එෙක් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] බැසිල්
ඇමතිතුමනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. හරි, දැන් මම
මහා ෙලොකු ෙබොරුවක්; ෙපෝඩාවක් ෙපන්වන්නම්. එක පැත්තකින්
ආදායම අඩු ෙවනවා. ෙම් ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල්
ෙකොෙහේවත් නැති විධියට රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් හැටියට සියයට 12ක වාෙග් අඩු පමාණයකට වැටිලා
තිෙබනවා. එෙහත් පුදුමය ෙමොකක්ද, බැසිල් ඇමතිතුමනි. අය වැය
පරතරය අඩු ෙවනවා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒක ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අය වැය පරතරය අඩු ෙවනවා. ඔන්න මාර වැෙඩ්. එක
පැත්තකින් ආදායම අඩු ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් වියදම් වැඩි
ෙවනවා. හැෙමෝටම හැම ෙද්ම ෙදනවා. අර සහන ෙදනවා. ෙම්
සහන ෙදනවා. නමුත් අය වැය පරතරය අඩු ෙවනවා. ෙම්ක මහා
විජ්ජාවක් ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා කියන්ෙන් මහා
මැජික්කාරෙයක් ෙන්.
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මම තව ෙදයක් ෙපන්වන්නම්. ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත්. එපා,
ෙම් ෙද් කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මීට සතියකට කලින් මම කථා
කිව්වා ෙමන්න ෙමෙහම වැඩක් කරන්න යනවා, කරන්න එපා
කියා. ඒ ෙපන්වා දුන්න එක විතරක් ෙවනස් කළා. මම ෙපන්වා
දුන්ෙන් රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන්
"පුද්ගල අනන තා මහ ෙල්කම් කාර්යාලය" කියා බිල්ඩිමක්
බත්තරමුල්ෙල් හදන්න යනවා කියන එකයි. ඒකට ෙවන් කර
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 110යි කියා මම ෙපන්වා දුන්නා. නමුත්
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ෙල්කම්වරයා ඔහුෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් දමලා
තිබුණා ෙම්කට යන වියදම රුපියල් මිලියන 7555යි කියා.
හදිසිෙය්ම ඒක ෙවනස් ෙවලා ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ ලියවිල්ෙල්
රුපියල් මිලියන 7555ක් නැති වුණාට තුන්දහස් ගණනක් දමා
තිෙබනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්.
උදාහරණයක් හැටියට අර ෙගන බලන්න, විදුලිබල
මණ්ඩලය. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වියදම් මහා ෙගොඩක් තිෙබනවා.
උදාහරණයක් හැටියට අපි අර ෙගන බලමු 2වන ෙවළුෙම්
විදුලිබල සම්ෙපේෂණය යටෙත් "වවුනියා කිලිෙනොච්චි සම්ෙපේෂණ
මාර්ගය, නව ගාලු සම්ෙපේෂණ මාර්ග සංවර්ධනය, පිවිතුරු
බලශක්ති පෙව්ශයන් වැඩි දියුණු කිරීම, හබරණ ෙව්යන්ෙගොඩ
සම්ෙපේෂණ මාර්ගය, මහෙකොළඹ නාගරික විදුලි සමෙපේෂණ
සංවර්ධනය" කියන ඒවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝටම ශත පහක්වත් ෙවන්
කර නැහැ. 2015ට එක තඹ ශත පහක් ෙවන් කර නැහැ. එක
ෙඩොලර් එකක් ෙවන් කර නැහැ. එක යුවාන් එකක් ෙවන් කර
නැහැ. ෙම්වා හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වියදම් කරන්ෙන් නැතිව
හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

බලන්න ෙකෝ, හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම්වා 3D කමයට print කරනවාද? [බාධා කිරීම්] මම
කියන්නම්. අහෙගන ඉන්න ෙකෝ, ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. Please let me speak.
බැසිල්
ඇමතිතුමනි, මම අසත කියන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන
ඉන්න ෙකෝ. කරන ෙද් මම කියන්නම්. අහෙගන ඉන්න.
ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙම් පිටුෙව් ෙපොඩි
තරුවක් දමා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩි තරුවක් දමා
කියනවා-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

තරු ෙපනිලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙපොඩි තරුවක් දමලා කියනවා -[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න ෙකෝ, මම තරුෙව් කථාව කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා ළඟ
තිෙබන 2 වන ෙවළුෙම් 375 ෙවනි පිටුෙව් ෙපොඩි තරු ෙදකක් දමා
තිෙබනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි තරු ෙදකක්
තිෙබනවා. තරු ෙදෙකන් ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් කියනවා:
"** 2015 වර්ෂෙය් සිට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉහත සියලුම
සංවර්ධන ව ාපෘති සිය අරමුදල් හා ණය ෙයොදා ගනිමින් කියාත්මක
කරනු ලැෙබ්."

හරිද? දැන් බලන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් සියලුම ෙද්වල්වලට
වියදම් ෙපන්වා නැහැ. වියදම් ෙපන්වා නැති වුණාම Budget
Estimates වල නැහැ.
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔව්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

"ඔව්" ඒක තමයි කියන්ෙන්. ඒක තමයි කියන්ෙන්-[බාධා
කිරීම්] ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට ෙත්රුණා ෙන්ද කථාව.
[බාධා කිරීම්] ඒක තමයි මම කියන්ෙන් වියදම් නැත්නම් ෙපොෙත්
නැහැ. ෙපොෙත් නැත්නම් අය වැය පරතරය නැහැ. [බාධා කිරීම්]
අය වැය පරතරය නැත්නම් - [බාධා කිරීම්] ෙමන්න magic.

ගරු මන්තීවරෙයක්
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බිලියන 61යි. නමුත් 2014 පාඩුව බිලියන 24යි. පාඩුව බිලියන
24ක් තිෙබන සංස්ථාවක ෙකොෙහොමද ෙම් සියලු කටයුතුවලට
වියදම් කරන්ෙන්. ෙම්වා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා
කරන්න බැහැ. ෙම්කට කරන්න පසුව ෙගෙනනවා. එෙහම
නැත්නම් ෙම් වියදම් කරන්න බැහැ. I am telling you, this is
really bad. I am not speaking as a UNP Member. I am just
saying what is right and what is wrong.
ෙම්ක වැරදියි.
ෙමොකද දන්නවාද ෙම්ක වැරදි, අපි ෙම් මුදල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අනුමත කරන්ෙන් නැතුව වියදම් කරනවා. ෙම් ෙපොෙත් නැත්නම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට එන්ෙන් නැහැ ෙන් ඇමතිතුමා.
ෙපොෙත් නැත්නම් අපි අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැහැ . නමුත් ෙම්ක
විදුලිබල මණ්ඩලයට කියා වියදම් කරවනවා. එෙහම කිව්වා ෙන්
එතුමා. ඕවා හදනවා කියා. එතෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලයට වියදම්
ෙගවන්න මුදල් නැහැ.

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඕක තමයි ඇත්ත.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

කවුද කියන්ෙන්?

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ඔන්න magic එක. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමා, මම ෙන් කියන්ෙන්.

(An Hon. Member)

පාරිෙභෝගිකයින් ශක්තිමත් ෙවලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] තිෙබනවා මුදල්.[බාධා
කිරීම්] ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] නිකම් ඉන්න
ඇමතිතුමනි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊෙය් ෙම් ෙපොත දුන්ෙන් කවුද?
ඊෙය් ඔබතුමන්ලාමයි ෙම් ෙපොත දුන්ෙන්. හරි බලමු. [බාධා කිරීම්]
ෙපරළන්න ෙපොත, ෙපරළන්න ෙපොත, ෙපරළන්න ෙපොත. බලන්න
සිංහල භාෂාෙවන් තිෙබන ෙපොෙත් 63 ෙවනි පිටුව ෙපරළන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමා ෙන් එෙහම කියන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙපොෙත් ෙන් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙපොෙත් තිෙබන
එකයි මම කියන්ෙන්. ෙපොෙත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] Loss එක
ෙපොෙත් තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්. I will tell
you. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අෙන්, ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කරදර කරන්න එපා. ඔබතුමාෙග්
ෙවලාෙව්දී කියන්න.

ෙමොකක්ද ෙපරළන්න කියන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, මම කියන නිසා
ෙපරළන්න. කරුණාකර ෙපරළන්න, 63 ෙවනි පිටුවට.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

වැරදියි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වැරදි කියන්ෙන් නැහැ.[බාධා කිරීම්] මම වැරදි කියන්ෙන්
නැහැ. ෙපරළන්න ෙපොෙත් 63 පිටුව?
[බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, බලන්න විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
මූල තත්ත්වය. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් මූල තත්ත්වය ලාභය සහ
අලාභය ෙම් 2013 වර්ෂෙය් ලාභය බිලියන 18යි. ඊට කලින් පාඩුව

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙම්ක වැරදුෙනොත් ෙකෝප් එකට එන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එතෙකොට ෙමතැන ෙම්කයි ෙවන්ෙන්. තනි ඉරකින් තමයි අපි
ණය limit එක ෙදන්ෙන්. අපි කවදාවත් ණය ගන්ෙන් ෙමොනවාටද
කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාද කරන්ෙන් නැහැ.
Maximum ණය limit එකක් ෙදනවා උපරිමයට යටත්ව ණය
ෙගවන්න කියා. එතෙකොට Budget එෙකන් එළිෙය්, ෙශේෂ
පතෙයන් පිට - off-balance sheet - වියදම් කරලා, ඊට පස්ෙසේ
ණය ෙගවන්න කියා එනවා. එතෙකොට ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව්148 ෙවනි ව වස්ථාව සහ 150(2) අනුව වස්ථාව
සම්පූර්ණෙයන්ම උල්ලංඝනය ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද
නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] ෙමොකද නැත්ෙත්? ඊට පස්ෙසේ කියනවා[බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න , ෙම් බලන්න තවත්
magic එකක් තිෙබනවා. ඒ magic එක තමයි දළ ෙද්ශීය-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමා එක්ක කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි යනවා, යන්න.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)
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ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් අධිපති කියනවා, රෙට් දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව අෙප් ණය අඩු ෙවලා කියලා.
ඇත්ත ෙන්න්නම්. ණය ටික ගන්ෙන් Consolidated Account
එකට ෙනොෙවයිෙන්. ණය ටික ගන්ෙන් එළිෙයන්ෙන්. ණය
එළිෙයන් අරෙගන ඒකට ෙගවන්න බැහැ ෙන්. ඔන්න
බලන්න, එතැන තමයි මුළාව.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

එතුමාට අහෙගන ඉන්න බැරිව යනවා ඇති.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, -

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ෙචරිෙයෝ බැසිල් ෙචරිෙයෝ!

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

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුෙවනි වතාවට අහෙගන ඉන්න
බැරි ෙවලා ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා නැඟිටලා ගිහිල්ලා
තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතුමා පැනලා ගියා.

Hon. Minister, you may explain in your time.
[Interruption.] Sorry, I will not give way.

-

එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? උපරිම ණය සීමාව තිෙබනවා
ෙන්. ඔබතුමන්ලා කියනවා, අපි ණය ගන්ෙන් උපරිම සීමාවට
යටත්ව කියලා. නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඒකට එහායින් ගිහින් ණය ටික ගන්නවා. ඒ නිසා
එතැන ෙලොකු විපර්යාසයක් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

Sir, I rise to a point of Order.

එතුමා පැනලා ගියා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

එතුමා පැනලා ගියා.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

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

අහෙගන ඉන්න ශක්තිය තිෙබන්න ඕනෑ. අපි අතින් පයින්
ගහන්ෙන් නැහැ. කටින් විතරයි. කෑ ගහන්ෙනත් නැහැ. එක
පුද්ගලෙයකුටවත් මඩ ගැහුෙව් නැහැ. ඇත්ත අහෙගන ඉන්න
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.[බාධා කිරීම්] හරියට
හරි. අෙප් එෙහම කථා නැහැ. අපි පතිපත්ති ගැන කථා කරන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමතැනදී අපි අපිටම ෙබොරු කර
ගන්නවා. ඒක නරකයි.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, the Hon. Member does not know the procedures
regarding budgeting. These are charges on the
Consolidated Fund. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
දන්ෙන් නැහැ අෙප් ඇත්ත ණය පමාණය කීයද කියලා. දන්ෙන්
නැහැ ෙන්. ෙම් ෙපොත්වල නැහැ. It is not in these books, I am
telling you. It is going off-balance sheet. If you are [Interruption.] Yes, it is; it is off-balance sheet.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

That is not a point of Order, Hon. Minister.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, that is not a point of Order. - [Interruption.] Mr.
Minister, that is not a point of Order. I may not know the
procedures, but what I am saying is the truth.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

You are mixing up -

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

I am not mixing up anything, These agencies are
borrowing. The Road Development Authority එක HNB
එෙකන් හා ෙකොමර්ෂල් බැංකුෙවන් borrow කරනවා. ඒක
ෙම්කට එන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry
on.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම කියන්ෙන් ඇත්ත කථාව. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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නමුත් ෙමතැන ඇවිල්ලා කියනවා, "ඔන්න අෙප් වැඩ. ගෙම්
බයියාෙග් Budget එක ෙකොෙහොමද?" කියලා. එෙහම ඇහුෙව් මම
ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමායි. ඒක ගැන මම ෙමොකක්වත්
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම කියන්ෙන්, එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්
අසත ෙතොරතුරුයි කියලායි. එතුමාව රවටලා තිෙබනවා. එතුමා
හිතනවා ඇත්ත කියලා. නමුත් ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද කියලා මම
ෙපන්නුවා ෙන්. එතුමාව - බයියාව - රවටලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නම් ඊළඟට බලන්න,-
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ, ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්. අද හැම පත්තරයකම
තිෙබනවා. මම කියපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

Hon. Member, your time is running out.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva,
minutes.

you have two more

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order?
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා දැන් නැවතත්
ජනාධිපතිතුමාට බයියා කියලා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමා, එෙහම
බයියා, බයියා කියලා කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒෙකන් ෙවන
අදහසක් අත් කර ගන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Yes, that is not a point of Order.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය කියලා
කථාව අවසාන කරන්නම්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා අෙප් ෙකෝට්ෙට් පකාශනයට
භය වුණා. ෙකෝට්ෙට් පකාශනය ඉදිරිපත් කෙළේ, 2014.10.19වන
දිනයි. ෙකෝට්ෙට් පකාශනෙය් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? අපි ඒෙක්
ෙකළින්ම කියනවා, "අවුරුදු ගණනාවක් අත්තකිලමථානුෙයෝගී
Budget එකක් දීලා, ෙම් පාර කාම සුඛල්ලිකානුෙයෝග අය වැයක්
ෙදනවා. නමුත් ඒ කාම සුඛල්ලිකානුෙයෝග අය වැෙයන්
ලැෙබන්ෙන් තාවකාලික සැපක් පමණයි" කියලා. ෙම්ක
තාවකාලික සැපක් පමණයි. ෙම්වා ඡන්දයට විතරයි. ෙම්වා ඡන්ද
ගුංඩු. ෙම්වා ඡන්ද අල්ලස්. අපි මිනිසුන්ට කියනවා, ෙම්වාට
රැවෙටන්න එපා කියලා.
ඇත්ත වශෙයන්ම කවුද කිව්ෙව් රුපියල් 10,000ක් අතට
ෙදනවා කියලා? රුපියල් 10,000ක් අතට ෙදනවා කියලා අපි
කිව්වා. ඒකට කමෙව්දයක් අපට තිෙබනවා. තාවකාලිකව
ෙනොෙවයි, සදාකාලිකවම ඉස්සරහාට අරෙගන යන කමෙව්දයක්.
අපි කිව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පඩි වැඩි කළ යුතුයි කියලා;
pension එක කීයකින් වැඩි කළ යුතුද කියලා. අෙප් ෙකෝට්ෙට්
පකාශනෙයන් ඒ කියපු ෙද්වල්වලට භය ෙවලා රජය ෙම් සහන
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කියපු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. කියපු ෙද්වල්වලින් අල්ප මාතයක් පමණයි.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් රටට අසත
කියපු නිසා ලබන ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරයාව අර
කලින් කියපු තැනට ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික නිවසට
යැව්වාට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකෝට්ෙට් පකාශනයට
අනුව ජනතාවට සහන ලබා ෙදමින්, ජනතාවෙග් ආර්ථිකය
ඇත්තවශෙයන්ම දියුණු කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන
යනවා කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(The Hon. Shantha Bandara)

ජනාධිපතිතුමාට එෙහම කියන්න බැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අපි ෙනොෙවයි, ඊෙය් ජනාධිපතිතුමා ෙන් කිව්ෙව්.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala.
You have ten minutes.
[අ.භා. 3.07]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමායි කිව්ෙව්.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

තමුන්නාන්ෙසේයි දැන් කිව්ෙව්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම
ගැන ඇත්ෙතන්ම මා කනගාටු වනවා.
ෙමතරම් සමාජ
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[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

අවශ තාවක් නිෙයෝජනය කරන අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කිරීෙමන් පස්ෙසේ, එතුමාෙග් පධාන කථාෙව්දී ඒ අය වැය ගැන
විගහයක් කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් කරුණු ගැන කථා කරමින්
ෙමම විවාදය ෙවනත් පැත්තකට ෙයොමු කිරීම ගැන මා කනගාටු
වනවා. මා ඒ ගැන පුදුම වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා ෙකොළඹ
හැදී වැඩුණු ෙකෙනක්. මමත් ෙකොළඹ ෙකෙනක්. ඒ නිසා ගෙම්
අවශ තාවන් නිෙයෝජනය කරන අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අපට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා හිතනවා ඇති. එතුමාට ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය ගැන පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්නට බැරි වීෙමන්ම,
ගෙම් ජීවත් වන මිනිසුන්ෙග් අවශ තා සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ
හැදුණු වැඩුණු ෙකනකු විධියට එතුමාට තිෙබන දැනුම අවෙබෝධය
අඩුකම පැහැදිලි වනවා.
අවුරුදු නවයක් තිස්ෙසේ
අපි ෙම් රට ෙගොඩනඟාෙගන
ඇවිල්ලා, ෙමය ජනතාවෙග් අවශ තාවන් නිෙයෝජනය කරමින්
ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් බව ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ අය වැය
ෙල්ඛනය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාට කිසිෙසේත්ම හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඊට
පිටින් කරුණු කාරණා ෙගන එමින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්
තිෙබන වටිනාකම උදුරා ගන්න එතුමා උත්සාහ කළා.
රාජ ෙසේවකයාෙග් වැටුප් ගැන කථා කරනවා නම්, විපක්ෂෙය්
සමහර මන්තීතුමන්ලා උෙද් ඉඳලා කියන්න බැලුෙව් ෙම් වැටුප්
වැඩිවීම වැරැදියි, වැටුප් වැඩිවීම මදියි කියන එකයි. 2006
වසෙරන් පස්ෙසේ, පළමුවැනි වතාවට රාජ ෙසේවකයාෙග් මූලික
වැටුපට යම් මුදලක් එකතු වුෙණ් ෙම් වතාෙව් පමණයි. ඇයි, ඒ
ගැන කුහක වන්ෙන්? අවුරුදු අටකට පසෙසේ පළමුවැනි වතාවට
රාජ ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට මුදලක් එකතු කරලා
තිෙබනවා. දැන් අවම වැටුප රුපියල් 25,000ක් ෙවලා තිෙබනවා.
රුපියල් 25,000ක් දක්වා වැටුප වැඩි කළාය කියලා කියන්ෙන්
ෙපොඩි ෙසල්ලමක්ද? පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා වැඩි මුදලක් රුපියල්
බිලියන 80ක් වැටුප් සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කාටද ෙම්
සල්ලි ෙබෙදන්ෙන්? අහිංසක දුප්පත් ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන
රාජ ෙසේවකයාට තමයි ෙබෙදන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයකුෙග්
මාසික ආදායම රුපියල් 3,500ත්, 15,000ත් අතර පමාණයකින්
වැඩි වන බව ඊෙය් පකාශ කළා. එෙහත් ඒ ගැන සඳහන්
ෙනොකරන්නට තරම් එතුමා කුහක වුණා. ඒක ෙනොකියා මඟ
හැරිෙය් ඇයි? අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, වැටුප් ආශිත
ෙගවීම් නිසා රුපියල් 3,500ත්, 15,000ත් අතර පමාණයකින්
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මාසික ආදායම වැඩි ෙවනවා කියලා. අද
ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් පතිපත්ති පකාශනයක්. වැටුප්වල යම්
විෂමතාවක් ඇති ෙනොවන විධිෙය් කියා දාමයක් අනුව එය
කියාත්මක වනවා. ෙමච්චර කාලයක් වීදි බැහැලා ඉල්ලුෙව්
ජනතාවෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න කියලායි. ඒ ගැන ෙසොයා බලා
කටයුතු කර තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
අයෙග් EPF එකටත් සියයට 2ක් එකතු කරන්න කියලා තිෙබනවා
නම්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් අවම වැටුප රුපියල් 10,000ක්
කරන්න කියලා තිෙබනවා නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය හැම
අංශයක්ම නිෙයෝජනය කරන ෙහොඳ අය වැයක්. ෙම් අය වැෙයන්
රාජ ෙසේවකයා ගැන කර තිෙබන සැලකිල්ල ගැන, ඒ අය
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක කර තිෙබන ෙද්වල් ගැන අපි
පථමෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.
ඊට අමතරව එතුමා කියන්න උත්සාහ කළා, ෙමහි නැති ෙද්වල්
ගැන. ආදායම් නැතිව ෙකොෙහොමද සංවර්ධනයක් කරන්ෙන්
කියලා ඇහුවා. ඒක ගැන කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. පසු ගිය
අවුරුදු 10, 15 ගත්ෙතොත් ඕනෑ තරම් Supplementary Estimates
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තඹ සතයක් වියදම්
කරලා නැහැ, මාස හයක් ඇතුළත Supplementary Estimate
එකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව. යම්
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සංවර්ධනයක් කරෙගන යනෙකොට, ඒ විෙශේෂ ව ාපෘති සඳහා
මුදල් අවශ නම්, ඒ සඳහා අවසරයක් ගැනීෙම් හැකියාව, බලය
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් ෙවලා නැති යම්
කිසි සංවර්ධන වැඩ සටහනක් තිෙබනවා නම්, ඒ ඒ ආයතනවලින්
ලැෙබන යම් ආදායමක් තිෙබනවා නම්, පසුව හරි ඇවිල්ලා ඒවා
ඉදිරිපත් කරලා අවශ මුදල් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඒ අයට
තිෙබනවා. අෙප් අය වැෙයහි සඳහන් ෙවලා නැති ආදායමක්,
වියදමක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත්
කිරීමට ඒ අයට පුළුවන්. ඒකට යටත්ව තමයි අපි හැම සතයක්ම
වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා පසු ගිය අවුරුද්ද නැත්නම්
ඊට අවුරුදු ෙදකකට,
පහකට එහා ගිහින් බැලුවත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින විපක්ෂෙය් එක මන්තීවරෙයකුටවත්
නැඟිටලා කියන්න පුළුවන්ද, 2010, 2011, 2012, 2013 අවුරුදුවල
- ෙම් අවුරුද්ෙදත් පළමුවැනි මාස හය ගන්න පුළුවන් - අපි කරපු
ව ාපෘතිවලට ෙයොදවපු මුදල් අය වැෙයන් සම්මත ෙනොකළත්,
පසුව ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරයක් ගන්ෙන් නැතිව අපි
සතයක්වත් වියදම් කළා කියලා? එෙහම කියන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. එෙහම කියන්න පුළුවන් නම්, කරුණු කාරණාත් එක්ක
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක සර්ව සාධාරණයි. ෙමම කරුණු පිළිබඳව
වඩාත් පැහැදිලිව Committee Stage එෙක් දී අංශෙයන් අංශයට,
අමාත ාංශෙයන් අමාත ාංශයට ඒ ෙවන් කරපු මුදල් ගැන විවාද
කිරීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා.
අෙප් උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
සභාෙව් සිටිනවා. ෙම්ක ඉතාම පගතිශීලි අය වැයක්. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හුඟක් වාසනාවන්තයි. ෙමවර උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 47 ක් - ඔබතුමාට
රුපියල් බිලියන 47ක් - ෙවන් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ
අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 139ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 41ක්, ඒ
කියන්ෙන් සියයට 2.27ක්ද, අධ ාපන අමාත ාංශයට -ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට- රුපියල් බිලියන 47ක්,
ඒ කියන්ෙන් සියයට 2.63ක්ද, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 12ක්ද, ඒ කියන්ෙන්
සියයට 0.7ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් ගත්තාම
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක පමාණයක් ෙම් වසෙර් අය
වැෙයන් අපි අධ ාපනයට, දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙම්
විධියට සල්ලි ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙසෞඛ අංශය
ගත්ෙතොත්, ෙසෞඛ අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන
139ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
අද ෙම් සංවාදය පැහැදිලිවම විෙශේෂ කරුණක් ෙවත ෙයොමු
කරන්න මම කැමැතියි. ඇයි අපි ෙම් කරුණු වහලා ගහන්ෙන්? අය
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල්වලින් අධ ාපනයටත්, ෙසෞඛ යටත්
ෙකොච්චර පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවාද කියලා අද අපට
ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. කවදාවත් ෙමවැනි මුදලක් ෙවන්
කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙමවර ඒ මුදල වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කරන ෙකොට අපට අවුරුද්දක් පුරාම කිව්ෙව්
"අධ ාපනයට සල්ලි මදි, අධ ාපනයට සල්ලි මදි" කියලා. ඒ
කරුණු සන්සන්දනාත්මකව ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි, ඒ කිසිම
ෙවලාවක නිදහස් අධ ාපනය ෙදන -ෙනොමිෙල් පාථමික
අධ ාපනය ෙදන, ෙනොමිෙල් ද්විතියික අධ ාපන ෙදන- ෙලෝකෙය්
කිසිම රටක් එක්ක සන්සන්දනය කරලා කරුණු ෙපන්නුෙව්
නැහැ. පළාත් සභාව හරහාත් අපි මීට වඩා විශාල මුදලක්
අධ ාපනයට ෙවන් කරනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙය් අපි දකින
වැදගත්ම ෙද් තමයි අධ ාපනය සඳහා, පුහුණුව සඳහා, අලුත් යුගය
සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම.
අෙනක් කරුණුවලට අමතරව අධ ාපනය ගැන හිතුෙව් ඇයි?
ෙම් රජෙය් පළමුවැනි වසර 5 තුළ සම්පූර්ණෙයන් ෙම් රෙට්
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නිදහස ෙවනුෙවන් සල්ලි ෙවන් කළා. ඊළඟ වසර තුෙන්
සම්පූර්ණෙයන්ම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වැඩි
පමුඛත්වයක් ලබා දුන්නා. දැන් අපට ෙපෙනනවා, ඉල්ලුම දිගින්
දිගට වැඩි ෙවන ෙකොට ඊට අවශ ශම දායකත්වය, දැනුම,
අවෙබෝධය ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කළ යුතුයි කියලා. හැම දාම
ගෘහ ෙසේවිකාවන් රට යවන්ෙන් නැතිව, පුහුණුව ලත් ෙසේවකෙයෝ,
- skilled labour - ගැන, දැනුම පවර්ධනය කරපු, නිපුණතාව
පවර්ධනය කරපු ශම දායකත්වයක් ගැන හිතන්න අපට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මුදල් ආෙයෝජනෙයන් ෙවන්ෙන් සාමාන
ෙපළ සමත් ෙවලා, උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා විශ්වවිද ාලයට
යන්න බැරි වුණු අෙප් දරුවන් 50,000ක් ෙවනුෙවන් අවධානය
ෙයොමු කිරීමයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 8වන ෙශේණිය
සමත් නැති තරුණයන් 50,000කෙග් වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා මුදල්
ෙවන් කර තිෙබනවා. ලක්ෂයක් ෙදනා ඒ පුහුණුව සඳහා ෙයොමු
කරලා, ඒ දැනුම සඳහා ෙයොමු කරලා ජන සමාජයට පුහුණුව ලත්
ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ගන්න බලනවා. ඇයි ඒ? අෙප් ආර්ථිකය
කඩාෙගන වැටිලා නම්, අපට යන්න ගමන් මාර්ගයක් නැත්නම්
අපට පුහුණුව ලත් මිනිස්සු ඕනෑ නැහැ; අපට ශම දායකත්වය වැඩි
කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබන්ෙන් දැනුම තුළින් අවශ පුහුණුව ලබා ෙගන, පුහුණුව
තුළින් කමවත්ව හා උපකමශීලීව තමන්ෙග් ව ාපාර කටයුතු
වැඩිදියුණු කර ගැනීමට උදවු දීමටයි. එෙසේ දැනුම තුළින් ගන්නා
ශම දායකත්වය වැඩිදියුණු කළ සමාජයකට ෙයොමු කිරීම
ෙවනුෙවන් තමයි ඒ මුදල් යට කිරීම කෙළේ. ෙම් අය වැෙය් අතිශය
වැදගත් ෙවන්ෙන් එම කාරණාවයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැටුප් වැඩි
කිරීම ගැන පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. 2015 අය වැය කථාවට
අදාළව "තාක්ෂණික සටහන් සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
වාර්තා සහ ෙල්ඛන" ෙකොටෙසේ 14වැනි පිටුෙව් Table V හි සඳහන්
ෙවනවා, සියයට 16ක වැඩි වීමක් තිෙබනවා කියලා. "Total
Expenditure - Recurrent - Salaries & Wages including
Provincial Councils" - රුපියල් බිලියන 478 සිට රුපියල් බිලියන
558 දක්වා සියයට 16කින් -16 per cent - ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
බිලියන 80කින් ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 16කින්
වැඩි ෙවලා කියන්ෙන් ෙපොඩි පමාණයක්ද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Thilanga Sumathipala, please wind up now.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

Sir, give me two minutes. I did not realize that time
had passed.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I cannot give you two minutes’ time.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම
කියන්න ඕනෑ, ෙපොඩි ෙපොඩි කරුණු අරෙගන ජාතික
වැඩසටහනකදී අවෙබෝධයකින් ෙතොරව කථා කරන්න එපා
කියලා. ෙම් අය වැෙයන් සාධාරණව හැම අංශයක් සඳහාම මුදල්
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ෙවන් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ගැන ෙපොඩි කුහකකමක්
විපක්ෂයට තිෙබනවා. විපක්ෂයට ෙපොඩි හිෙත් අමාරුවක් තිෙබන
බව, ෙපොඩි ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබන බව අපි විශ්වාස කරනවා.
ෙමොකද, අද ඔවුන්ට කථා කරන්න මාතෘකාවක් නැහැ. ෙම් අය
වැය දැක්කාම ඔවුන්ට ඔළුෙව් අත ගහගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
කියනවා, ෙද්ශපාලන වශෙයන් මැතිවරණයක් ඉලක්ක කරෙගන
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා කියලා. අපි හැම
අවුරුද්ෙද්ම මැතිවරණ පවත්වනවා. අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම
පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ, පළාත් සභා මැතිවරණ, නගර සභා
මැතිවරණ, මහ මැතිවරණ, ජනාධිපතිවරණ වාෙග් ෙමොකක් ෙහෝ
මැතිවරණයක් පැවැත්වූවා. ඒ වුණත් අපි පසු ගිය අවුරුදු තුන
හතෙර්, අවශ තා සඳහා ආෙයෝජනය කරන්න අය වැෙයන් මුදල්
සුරක්ෂිත කර ගත්තා.
ෙම් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ඊළඟ පරම්පරාවටයි. ඒ පරම්පරාව
ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජනය තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්ෙන්
ෙද්ශපාලනීකරණයක් විධියටයි. ඒ නිසා අෙප් ෙම් අය වැය 2020
ඉලක්ක කර ගත්ත දීර්ඝකාලීන අය වැයක්ය කියා අපි කියනවා.
අපි එක මැතිවරණයක් සඳහා ඉදිරිපත් වන කණ්ඩායමක්
ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට
එෙහම
ෙපෙනන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුළු ජීවිතයම මැතිවරණය ඉලක්ක කර
ගන්නා නිසායි. නමුත් අපි ඉලක්ක කර ගන්ෙන් ඊළඟ
පරම්පරාවයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.18]

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මහතා

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

කටයුතු
வல்கள்

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමාට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් නම් අඩු පාඩු ෙපන්වන්න
තරම් කිසිම අඩු පාඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. "Chit" එෙකන් ආපු ඒ
ගරු මන්තීතුමාට මම අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ලබන
වතාෙව් ගෙමන් ඡන්දය ඉල්ලන්නය කියා. ෙමොකද, ෙම් වතාෙව්
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංවර්ධන ෙයෝජනාවලිය තුළ, ෙම් වතාෙව්
පෙහේ ශිෂ ත්වය, සාමාන ෙපළ, උසස් ෙපළ කියන ෙමොන
විභාගයකින් වුණත් ඉහළින්ම සමත් වුෙණ් ගෙම් දරුවනුයි.
එෙහම නම් ගෙම් ඉන්ෙන් උගත්, බුද්ධිමත් ජනතාවක්. ඒ ගරු
මන්තීතුමාෙග් ආර්ථික විද ාව ගමට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ගෙමන් ඡන්දය ඉල්ලා දිනලා ෙපන්වන්නය කියා මම එතුමාට
අභිෙයෝග කරනවා. මම ඒ ගැන මීට වැඩිය කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියපු කිසිම ෙදයක්
ෙකොළඹ ජනතාවටත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා මම කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහස් ශී ලංකාෙව් 69
වැනි අය වැය ෙල්ඛනය වාෙග්ම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 10 වැනි ජනතාවාදී අය
වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම
පිළිබඳව පථම ෙකොටම ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය
පුද කර සිටින්න කැමැතියි. යුද්ධය නිමා වී ෙම් වනවිට අවුරුදු 5ක්
ඉක්ම ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම් කාල වකවානුව තුළ ශී ලංකාෙව්
ආර්ථිකෙය් විවිධ අංශයන් සැලකිය යුතු පගතියක් අත්පත් කර
ෙගන තිෙබන බව අප සියලු ෙදනාටම ෙපනී යනවා. [බාධා
කිරීමක්] නිකම් වල් පල් කථා කරන්ෙන් නැතිව ගරු මන්තීතුමා
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.
අප රට තුළ පැවති යුද්ධෙය් අවසාන වකවානුෙව්දී ෙලෝක
ආර්ථිකය බිඳ වැටීමත් සමඟම ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය අස්ථායී
තත්ත්වයක් පැවති බව රහසක් ෙනොෙව්. ශී ලංකා රජය වාණිජ
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[ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා]

බැංකුවකින් ණය ඉල්ලා සිටීෙම්දී විපක්ෂෙය් ඇතැම් ෙද්ශපාලන
පක්ෂ HSBC ආයතනය ඉදිරිපිටට ගිහින් උද්ෙඝෝෂණය කළ බව
අමතක කරන්නට එපාය කියා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් මම
ඉල්ලා සිටිනවා. මහින්ද චින්තන ජාතික පතිපත්ති මාලාව 2005
සිට කියාත්මක කිරීම තුළින් අද වන විට අෙප් රට සියයට 8ක
පමණ ආර්ථික වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරන බව අපි කවුරුත්
දන්නා කරුණක්. අඩු උද්ධමන අනුපාතයක්, පහළ ෙපොලී
අනුපාතයක්, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් උසස් වීම්, විෙද්ශ විනිමය ශක්තිමත්
වීම, අය වැය පරතරය පටු වීම, ශක්තිමත් මානව සංවර්ධන
තත්ත්වයක් සහ දුප්පත්කම අඩු වීම වැනි ෙම් අංශවල වර්ධනීය
තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් අද පවතින
ෙමම ඉහළ වර්ධනීය තත්ත්වය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය
වැය කථාෙව් ෙහොඳින් පැහැදිලි කර දී තිෙබනවා. එහි 6 වැනි
පිටුෙව් ෙමෙලස සඳහන් කර තිෙබනවා:
"ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය අදාළ 2015 වර්ෂෙය්දී අෙප්
රෙට් ෙඩොලර් 4,000ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
එය 2005 වර්ෂයට වඩා 4 ගුණයකට වඩා වැඩි අතර අපි අෙප්ක්ෂා
කළාට වඩා වර්ෂයකට කලින් ළඟා කර ගැනීමට ද හැකි වී තිෙබනවා.
ආර්ථිකය සියයට 8කින් පමණ වර්ධනය වී තිෙබනවා. අපනයනය,
සංචාරක, විෙද්ශ රැකියාවලින් ලැෙබන විෙද්ශ රැකියාවලින් ලැෙබන
විෙද්ශ ආදායම්වලින් ජනතාවෙග් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර තිෙබනවා
ෙමන්ම ව ාපාරික පජාවට නව ආෙයෝජන අවස්ථාවන් ද ඇති කර
තිෙබනවා. එම කටයුතු අපෙග් ජාත න්තර ගනුෙදනු ශක්තිමත් කර
ජංගම ගිණුෙම් හිඟය සියයට 3ක පමණ අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට
ෙහේතු වී තිෙබනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත්, සාමය හා ආරක්ෂාවත්
තහවුරු කර ගනිමින් ජාත න්තර සංචිත ෙඩොලර් බිලියන 10කට
ආසන්න පමාණයකට වැඩි කර තිෙබනවා. අය වැය හිඟය 2005 පැවති
මට්ටමින් අඩකට වඩා අඩු මට්ටමක තිෙබන අතර ජාතික ආදායෙමන්
රාජ ණය 2005ට වඩා සියයට 30කින් අඩු වී ඇත. "

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉහළ ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් අත් කර ගත් පමණින් ජනතාවෙග් දුප්පත්කම අඩු වී
ඇත්ද යන පශ්නය විපක්ෂය මතු කරමින් සිටිනවා. ශී ලංකා
ජනගහනෙයන් සියයට 8.7ක පමණ පමාණයක් දිළිඳු ජන
ෙකොටසක් වන බවට හදුනා ෙගන තිෙබනවා. එෙහත් කලාපෙය්
අනිකුත් රටවල් සමඟ සංසන්දනය කිරීෙම්දී එය ඒ තරම් ෙලොකු
පතිශතයක් ෙලස ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන විට
බංග්ලාෙද්ශෙය් දුප්පත්කම සියයට 40ක්, ෙන්පාලෙය් සියයට
30ක්, ඉන්දියාෙව් සියයට 28ක් වනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවල් 180ක් අතරින් මානව සංවර්ධන
දර්ශකෙයන් 92 වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට ශී
ලංකාවට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. එය 2012දී පැවතුෙණ් 96 වන
ස්ථානෙය්යි. ඒ වාෙග්ම සාර්ක් කලාපෙය් රටවල් අතරින් ෙමන්ම
ෙකොරියාව, ජපානය සහ සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් අතරින් මානව
සංවර්ධන දර්ශකෙයන් ඉදිරියට පැමිණීමට ශී ලංකාවට හැකි වී
ඇත්ෙත් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම කියාත්මක කිරීම තුළිනුයි.
රෙට් අධ ාපනය වැනි අංශවල ෙම් වන විට ඉතාමත් ඉහළ
දියුණුවක් ෙපන්වන බව අප කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. ගාමීය
ෙරෝහල්වල සිට නාගරික මහ ෙරෝහල් දක්වා ෙසෞඛ පහසුකම්
ඉතා ඉහළ මට්ටමක් දක්වා දියුණු වී තිෙබනවා. ඉඳහිට ඖෂධ
හිඟයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවීම බරපතළ කරුණක් ෙලස හුවා දක්වා
ෙඝෝෂා නඟන පිරිස් සමස්ත දියුණුව පිළිබඳව කථා කිරීමට කැමැති
නැහැ. අද ශී ලංකාව මැෙල්රියා වසංගතය තුරන් කළ රටක්
හැටියට ෙලෝක අවධානයට පාත වී සිටිනවා. මාතෘ මරණ
අනුපාතය ජීවිත උපත් එක්ලක්ෂයකට 7.2යි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු
නිෙයෝජ අමාත වරයා වශෙයන් අපෙග් අමාත ාංශෙය් කාර්ය
භාරයට අදාළව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට කැමැතියි. ඇත්ත
වශෙයන්ම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළ අප ෙද්ශෙය් විෙද්ශ
පතිපත්තිය පිළිබඳව කර ඇති සටහන් අද යථාර්ථයක් බවට පත්වී
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තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ෙපොෙත් 53වන පිටුෙව්
ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:
“ශී ලංකාව කවදත් අනුගමනය කළ ෙනොබැඳි විෙද්ශ පතිපත්තිය තව
දුරටත් ශක්තිමත් ෙකොට පවත්වාෙගන යන්ෙනමි. ඉන්දියාව, ජපානය,
චීනය, පාකිස්තානය ඇතුළු ආසියානු රටවල් සමඟ පවත්වාෙගන යන
අෙප් මිතශීලී සබඳතාවන් ෙකොෙතක් ඵලදායී ද යන්න පසුගිය සිව් වසර
තුළ මනාව පැහැදිලි වූ අතර ෙද්ශපාලන, ආරක්ෂක, ආර්ථික, ෙවළඳ හා
සංස්කෘතික ක්ෙෂේතයන්හි එම සබඳතා අතිශයින් මිතශීලී ෙලස
පවත්වාෙගන යාමට කැප ෙවමි.”

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ම අද ෙකොපමණ දුරකට යථාර්ථයක් වී තිෙබනවාද යන්න
පැහැදිලි කිරීමට ෙමවර අය වැය කථාෙව් සඳහන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් වචන උපුටා දක්වන්නට කැමැතියි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
“ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ජපන්
අගාමාත තුමා හා චීන ජන රජෙය් ජනාධිපතිතුමා රාජ සංචාරය සඳහා ශී
ලංකාවට පැමිණීෙමන් පසුවයි. ෙබොෙහෝ රටවල විෙද්ශ ඇමතිවරුන්, මුදල්
ඇමතිවරුන්, ෙජ ෂ්ඨ නායකයන් හා රාජ නිලධාරින් ද අෙප් රටට ෙමම
වර්ෂය තුළ පැමිණියා. ශී ලංකාව සමඟ පවත්නා සංවර්ධන සහෙයෝගිතාව
ශක්තිමත් කරමින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් සභාපතිවරයාද ශී
ලංකාෙව් නිල සංචාරයක් සිදු කළා. ආසියානු ෙද්ශපාලන පක්ෂ සඳහා
ජාත න්තර සම්මන්තණයද පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් දින ෙදකක් පුරා
අෙප් රෙට් පැවැත්වූවා. ෙබොෙහෝ ෙලෝක නායකයින් සහභාගි වූ ෙපොදු
රාජ මණ්ඩලීය රාජ නායකයින්ෙග් සමුළුව පසු ගිය වසෙර් දී අෙප් රෙට්
පැවැත්වූවා. ජාත න්තර සබඳතා ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට අප රජෙය්
විෙද්ශ පතිපත්තිය සමත් වී ඇති අයුරු ෙම්වායින් පදර්ශනය කළා.
ජිනීවාහි මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ෙව්දිකාවක් කර ගනිමින් අන්තවාදී මත
හා ෙනොමඟ ගිය අරමුණුවලින් දූෂිත වූ අෙප්ම රෙට් අතෙලොස්සක්
ජාත න්තර පජාෙව් ද ඇතමුන් සමඟ එක්ව ශී ලංකාවට විරුද්ධව ෙගන
යන අසත පචාර හා මතවාදයන් වැරැදි බව තහවුරු කිරීමට ෙමම කියා
මාර්ග ෙබෙහවින් ඉවහල් වුණා.”

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෑතකදී සිදු ෙකරුණ
ජපන් අගමැතිතුමා සහ චීන ජනාධිපතිවරයාෙග් ඓතිහාසික
සංචාරය සමඟින් ශී ලංකාව හා නැෙඟනහිර ආසියාෙව් විශාලතම
ආර්ථිකයන් ද්විත්වය අතර නව ආර්ථික සහෙයෝගිතා රැල්ලක්
නිර්මාණය වී තිෙබනවා. අප රටට ඉතාමත් වැදගත් වන, සංචාර,
ගුවන් ෙසේවා, ෙවෙළඳ හා මූල ක්ෙෂේතයන් පවර්ධනය වන පරිදි
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2කට වඩා වැඩි විෙද්ශ ඍජු
ආෙයෝජනයන් සිදු කිරීමට ෙමම සහෙයෝගිතාව ෙහේතු වී
තිෙබනවා. ෙදරට සමඟ නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම
සිදු වුණ අතර 2015 මැද භාගය වන විට චීනයත් සමඟ ඇති කර
ගත් ෙමම ගිවිසුම් තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථික ෙවෙළඳ ෙපොළක්
නිර්මාණය වන බව අපි දන්නා කාරණයක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා මුලින් සඳහන් කළ
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම හි අන්තර්ගත වන පරිදි ඉන්දියාව,
චීනය යන රටවල් ෙදක සමඟද සබඳතා අතිශයින් මිතශීලිව
පවත්වා ෙගන යනු ලබනවා. චීනය හා ඉන්දියාව සමඟ සමතුලිත
විෙද්ශීය සබඳතා පවත්වා ෙගන යනු ලබන රාජ යක් ෙවෙතොත් ඒ
ශී ලංකාවයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා.
මෑතකදී යාල්ෙද්වි දුම්රිෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
යාපනයට ගිය ගමන ජාතික සබඳතාවලට වාෙග්ම ජාත න්තර
සබඳතාවලටද ෙහොඳ පණිවුඩයක් දුන් අවස්ථාවක්. ෙර්ල් පීලි
ෙදකක් හදා තිබුෙණ් ඉන්දියාව විසින් වන අතර ෙර්ල්ලුව චීන
ආධාරෙයන් ලැබුණා. පීලි ෙදකක් එකට යා ෙනොවුණත් පීලි ෙදක
යා කර ෙගන ගමෙන් ෙයෙදන්නට දුම්රියට පුළුවන්කම
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පලාලි සිට යාපනය දක්වා යන
අතෙර් ඉන්දීය මහ ෙකොමසාරිස්තුමා අපූරු කථාවක් කීවා ලු.
''ඉන්දියාෙවන් පාර හදලා දුන්නා, ෙකෝචිචියට ආධාර චීනෙයන්
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ලැබුණා. ෙලොකු සෙහෝදරෙයෝ ෙදන්නා උදවු කරනවා'' කියා ඔහු
පුවත් පත්වලට පකාශ කර තිබුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාව සහ චීනය
අපනයන වර්ධනය සඳහා පමණක් ෙනොව සංචාරක කර්මාන්ත යන
ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන්ද එක ෙසේ වැදගත් වනවා. ඉන්දියාෙව්
මධ ම පාන්තික ජනගහනය ෙම් වන විට මිලියන 170ක් පමණ
වනවා. නුදුරු අනාගතය තුළ එකී ජන ෙකොටස මිලියන 40ක්50ක් අතර පමාණයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
ෙමම මධ ම පාන්තික ජනගහනෙය් වර්ධනයත් සමඟ ඔවුන්ෙග්
පාරිෙභෝගික වියදම් හා විෙනෝදාත්මක කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන
විය හියදම් ඉහළ යමින් තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය්, ෙලෝක සංචාරක සංවිධානෙය්
වාර්තා අනුව 2020 වන විට ඉන්දියාෙවන් පිටතට යන
සංචාරකයින්ෙග් පමාණය මිලියන 50 දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි
අෙප්ක්ෂා කරනවා. සංචාරක ෙවෙළඳ ෙපොළ ආකර්ෂණය සඳහා ශී
ලංකාවට අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. අපෙග් විෙද්ශ පතිපත්ති
ස්වභාවය සහ අප ජන නායකයාෙග් ෙපෞරුෂත්වය සහ
ආකර්ෂණය තුළ එම අවශ තාව ඉටු කර ගැනීම පහසු එකක් බව
මා පකාශ කරන්නට කැමැතියි. තස්තවාදය තුරන් කිරීම
ෙවනුෙවන් ඉන්දියාෙවන් පිරිනමන ඉහළම සම්මානය එතුමාට පුද
කිරීමට පවතින සූදානමක් පිළිබඳව ෙම් දවස්වල පුවත් පත්වල පළ
ෙවමින් තිෙබනවා.
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සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමටත් ෙමහිදී අවශ ෙවනවා. ශී
ලංකාව ෙවනත් රටවල් සමඟ පවත්වන විෙද්ශ සබඳතාවන්හිදී
රෙට් ෙගෞරවය සහ අභිමානය සුරැෙකන පරිදි කියා කිරීමටත්,
විෙද්ශ රටවල ආකර්ෂණය වර්ධනය කර ගැනීමටත් අවශ නව
වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා ෙදන බව මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්
ෙපන්වා දී තිෙබනවා. අපෙග් අමාත ාංශය විසින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්.
පීරිස් අමාත තුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන් එය ඉතා මැනවින්
කරෙගන යනු ලබනවා. ෙමම කාලෙය්දී අප රටට, අප
අමාත ාංශයට ෙපර ෙනොවූ විරූ අභිෙයෝගයකට ද මුහුණ දීමට සිදු
ෙවනවා. ඒ තමා ඊනියා එල්ටීටීඊ ඩයස්ෙපෝරාව. යටත් විජිත
පාලකයන් විසින් එක් එක් රටවල කියාත්මක කළ ෙබදා ෙවන්
කිරීෙම් පතිපත්තිය ගැටුම් පවතින ෙබොෙහෝ රටවල ඒ ගැටුම්වලට
මුල් වී ඇති පධාන සාධකයක් ෙවලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

Please give me two more minutes.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, චීනෙය් වර්ධනය පිළිබඳ
කතාව ද මීටත් වඩා කැපී ෙපෙනනසුලුයි. චීන ජනගහනෙයන්
මිලියන 500ක් දුප්පත්කමින් අත් මිදී සිටිනවා. චීනෙය් අද වන විට
මිලියන 300ක මධ ම පන්තියක් සිටිනවා. ෙමය ඇෙමරිකාෙව් මුළු
ජනගහනය හා සමාන සංඛ ාවක්. වර්ෂ 2030 වන විට චීනෙය්
මධ ම පාන්තික පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් සංඛ ාව ෙකෝටි 150ක්
පමණ වනවා. ඒ වන විට ඇෙමරිකානු සහ යුෙරෝපා රටවල එම
සංඛ ාව ෙකෝටි 78ක් පමණ වන බවට ඇස්තෙම්න්තු කර
තිෙබනවා. ෙම් නිසා චීන සංචාරක ෙවළඳ ෙපොළ දිනා ගැනීම
සඳහා අප විසින් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා සුභ ෙපර
නිමිත්තක් දැනටමත් පහළ ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය දිෙනක
ලක්ෂය වැනි සංචාරකයා -චීන සංචාරකයා- ලංකාවට පැමිණියා.
ඔහු නමින් ''ෙයොන්''. ඔහුෙග් කලතයා වන ''ෙචන් හුයි හුවා''
මහත්මිය ද පැමිණියා. ඔවුන් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේදී
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නිලධාරින් විසින් උණුසුම්ව පිළිගනු ලැබුවා.
Year-on-year ෙලස ගණනය කරන විට පසු ගිය සැප්තැම්බර්
මාසෙය්දී ෙමම ෙදරෙටන් සංචාරක පැමිණීම සියයට 16.8ක
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. නැෙඟනහිර ආසියාව ගත්
විට ෙමම කාලය තුළ year-on-year පතිශතය අනුව 57.8ක
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. චීනෙය් ෙහොංෙකොං, මැකාඕ
සමඟ ගත් විට එම පතිශතය 129.4ක් ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, වර්ෂ 2013 දී
ජපානෙයන් සංචාරකයන් 31,505ක් පැමිණ තිෙබනවා. එය 2012
සමඟ සැසඳීෙම්දී සියයට 20.8ක වැඩි වීමක්. ෙමම වර්ෂෙය්
පළමුවන මාස 9 තුළ ජපන් සංචාරකයන් 29,703ෙදෙනක්
ලංකාවට පැමිණ තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප රට ආර්ථික
සංවර්ධනෙය්දී පබලම සාධක ෙදකක් වන විෙද්ශ ආෙයෝජනය සහ
සංචාරක කර්මාන්තය යන කාරණා සඳහා බලපාන වැදගත්
සාධකයක් වන්ෙන් ෙම් රට තුළ පවත්නා සාමය සහ ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරභාවයයි. ඒ කාරණා ෙදෙකන්ම අපි අද ෙපොෙහොසත්. විෙද්ශ
ආෙයෝජනෙය්දීත් විෙද්ශ සංචාරකයන් ෙගන්වා ගැනීෙම්දීත් අප
අමාත ාංශය ෙවත පැවරී ඇත්ෙත් මහත් වගකීමක්. විෙද්ශයන්
සමඟ පවතින සම්බන්ධතා පවර්ධනය කිරීමටත්, අලුත්

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Sorry, I cannot give you more time.
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

තස්තවාදී ව ාපාරයක් ෙලස ෙයොදා ගනිමින් ශී ලංකාව
සම්බන්ධෙයන් වැරදි චිතයක් මවා පෑමට ෙම් විෙද්ශගත එල්ටීටීඊ
ජනතාව සුළු පිරිසක් ෙහෝ කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඔවුන් දිගින්
දිගටම ෙමම ව ාපාරෙය් නිරත වී සිටීම අභිෙයෝගයක් ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ධීවර ජනතාව පිළිබඳව ද මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කතා
කෙළොත්, ධීවර ජනතාවට ද එතුමා විෙශේෂ පතිපාදන ලබා දීම ගැන
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙවන්නප්පුවට ෙවන් කරපු මුදල වාෙග්ම මුදලක් ෙවන් කරලා
හලාවත ෙමෝය සෑදීමට ස්ථීර විසඳුමක් ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදන
ෙලසත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිමින්, මා හට අවස්ථාව ලබා
දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு,
அக்கிராசனத்தினின்

கு க்களின்

பிரதித்

தவிசாளர்

அவர்கள்

அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took
the Chair.

[අ.භා. 3.31]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් දිස්තික්කෙය් අපිත්
එක්ක කාලයක් ඉඳලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඡන්දෙයන් ලද
ආණ්ඩු පැත්තට බඩ පිණුමක් ගහපු - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.
එතුමාට promotion එකක් ෙදන්න කියන්නයි හදන්ෙන්. අෙප් මිත
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් කතාෙවන්
පස්ෙසේ මට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා එක
පැත්තකින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද
සිල්වා මන්තීතුමාට, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ
අමාත තුමා
අභිෙයෝගයක් එල්ල කළා, පුළුවන්නම් ගමට
ඇවිල්ලා ඡන්දය දිනලා ෙපන්වන්න කියලා. මම ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා, හර්ෂට ෙකෝට්ෙට් ෙනෙමයි කඳුරුෙකෝට්ෙට් දුන්නත්,
හර්ෂට ඡන්දය ෙදන්න මිනිස්සු ඉන්නවා, එතුමා ජයගහණය
කරනවා කියන එක. ඒක අපිට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔව්. හර්ෂ මන්තීතුමාට ෙකල්ෙලෝ ෙකොල්ෙලෝ ඔක්ෙකෝම
ඡන්දය ෙදනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමාට මා එක අභිෙයෝගයක් එල්ල කරනවා,
පුළුවන්නම් කතාව ලියා ෙගන ඇවිල්ලා ෙකොල කෑල්ල දිහා බලා
ෙගන කියවන්ෙන් නැතිව, ෙම් ගරු සභාෙව් ෙකළින් ඉඳ ෙගන
කතාවක් කරලා ෙපන්වන්නය කියලා.[බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් යුද්ධය නිම ෙවලා
ෙම් වන විට අවුරුදු 5ක් ගත වී අවසානයි. එම අවුරුදු 5ක කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාව බලා ෙගන හිටිෙය් යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ ඒ යුද්ධයට වැය කරන මුදල් ඉතිරි වුණාම ඒ ඉතිරි
මුදෙලන් රජෙය් ෙසේවකයාටත්, ෙගොවියාටත්, කම්කරුවාටත්,
සමස්ථ ලංකාෙව් ජනතාවටම යහපත් ජීවිතයක් ෙගන යන්න
පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථිකයක් හදයි, ආදායම් කමයක් නිර්මාණය
කරයි කියලායි. ඒ කිසිවක් පසු ගිය අවුරුදු 5ක කාලය තුළ ෙම්
ආණ්ඩුවට කරන්න බැරි වුණා. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් අත්පත්
කර ගන්නා ලද රත්තරන් ෙටොන් එකහමාරක් යුද හමුදාව විසින්
රජයට භාර දුන්නා. ඒවාට කරපු කියපු ෙදයක් නැහැ. එල්ටීටීඊ
සංවිධානයට අයත් නැව් 18ක් තිබුණා කිව්වා; ඒවා රජය අත්පත්
කර ගන්නවා කිව්වා. ඒවාට කරපු කියපු ෙදයක් නැහැ. යුද්ධයට
වියදම් කරපු මුදල් සම්භාරය ඉතිරි කර ගත්තා. ඒ ඉතිරි කර ගත්ත
මුදල්වලින් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරපු කියපු ෙදයක් නැහැ. යුද්ධය
අවසන් ෙවලා අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා.
ඒ එක අය වැය ෙල්ඛනයකින් ෙහෝ ජනතාවට සහනයක් ලබා
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ෙදන්නට, රජෙය් ෙසේවකෙයකුට රුපියලකින් පඩි වැඩි කර
ෙදන්නට ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. දැන් ඒ
සියල්ල අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න, මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.
ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ ඇමතිවරයා ෙන්ද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒෙකන්ම ෙප්නවා, ෙම්
රෙට් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ෙමොන තරම් හෑල්ලු ෙවලා ද
කියන එක. ඉතා වටිනා කීර්තිධර, රාජ තාන්තික කිස්
ෙනෝනිස්ට මහත්මයාට පහර ෙදන තරමට විෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශය නීච තත්ත්වයට පත් වන ෙකොට ෙම් සභාෙව්
අමාත වරු අපිට ෙමෙහම කතා කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ෙම්
ආකාරෙයන් හැසිෙරන එක අරුමයක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ එක
රුපියලකින් සහනයක් ෙදන්න බැරි ෙවච්ච ආණ්ඩුව, දැන්
ෙනොවැම්බර් මාසයට කලින් කඩිමුඩිෙය් අය වැය ෙල්ඛනයක්
ෙගනැල්ලා සහන රාශියක් ලබා ෙදනවා කියලා වචන මාලාවක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මීට පථම ෙම් වෙග් අය වැය ෙල්ඛන
ගනනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමය, ෙම් රජය යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු
10 ෙවනි අය වැය ෙල්ඛනයයි. ෙම් 10 ෙවනි අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර ඉදිරිපත් කරපු ඒ හැම අය වැය
ෙල්ඛනයකින්ම ෙම් වාෙග් සහන ලබා ෙදනවාය කියලා
ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ලබා දී තිබුණා. මම ඔබතුමියෙග්
අවධානයටත්, ෙම් සභාෙව් අවධානයටත්, රෙට් ජනතාවෙග්
අවධානයටත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දරුවන් හා කාන්තාවන්ෙග්
ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙම් වතාෙව් අය වැෙයනුත් ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරපු කාරණයම 2005 අය වැය
ෙල්ඛනෙයනුත් ඉදිරිපත් කළා. 2005 අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
කිව්වා, ළමා අපෙයෝජනය මුලිනුපුටා දැමීම, දරුවන් සියලුම
ආකාරෙය් අපෙයෝජන, ෙනොසලකා හැරීම්, සූරාකෑෙමන් හා
හිංසාවන්ෙගන් ආරක්ෂා කිරීම, ළමා ෙමෙහකාර ෙසේවයට අදාළ
නීති බලගැන්වීම හා ශක්තිමත් කිරීම සහ වසර 2004 සිට 2008
අතර කාලය තුළ සෑම වර්ෂයකදීම ගෘහස්ථ ළමා ෙමෙහකාර
ෙසේවය සියයට 30කින් අඩු කරනවාය කියන කාරණා ගැන.
2005 ඉඳලා 2014 වන තුරු ඇවිල්ලා, 2015 අවුරුද්ෙද් අය
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොටත් -10 වැනි අය වැයට එන
ෙකොටත් - එදා කියපු ෙද් අමතක ෙවලා තිෙබනවා. අදත් ඒ
කාරණයම කියනවා. ඒ කාරණා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉෂ්ට
ෙවලා නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ වාෙග්ම මාතෘ
මරණ අනුපාතිකය අඩු කරනවා කියලා කිව්ෙව්ත් 2005 අය වැය
ෙල්ඛනෙයන්. ළමා මරණ සංඛ ාව අඩු කරනවා කියලා කිව්ෙව්ත්
2005 අය වැෙයන්.
අවාසනාවක මහිම! අද කියන්ෙන් ළදරු මරණ අනුපාතිකය
සියයට 8ක් දක්වා අඩු කරනවාය කියලායි. එදා කියලා
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ කථාවමයි. නමුත් අද වන ෙකොට වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා, සියයට 8 ඉක්මවා සියයට 8.5ක මාතෘ මරණ සහ ළමා
මරණ වාර්තා වනවාය කියලා. 2005දී කියපු කාරණය 2014දීත්
කියනවා; 2015ට ෙයෝජනා කරනවා. නමුත් එදා කියපු කාරණය
අද වන තුරු ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. එෙහනම් ෙම් වතාෙව්ත්
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව මුළා කරන ෙයෝජනාවලියක්
විතරයි. එදාත් කෙළේ ජනතාව මුළා කිරීම; අදත් කරන්ෙන්
ජනතාව මුළා කිරීම.
ෙච්තිය රජ්ජුෙවෝ නැවත ෙම් රෙට් ඉපෙදන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, රජ්ජුරුෙවෝ ඉපදිලා ඉවරයි. ෙච්තිය රජ්ජුෙවෝ විතර
ෙබොරුෙවන් රට ෙගනිච්ච, ජනතාව මුළා කරපු මිනිෙහක්
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ලංකාෙව්ත් ජනතාව මුළා කරමින්,
ඔවුන්ව ෙගොනාට අන්දමින්, ෙබොරුෙවන්, වංචාෙවන් රට පාලනය
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කරපු රාජ නායකෙයකු ෙමෙතක් කාලයක් පහළ ෙවලා නැහැ.
අද ෙම් පහළ ෙවලා ඉන්න නූතන ෙච්තිය රජතුමාෙග් පාලනය
යටෙත් ජනතාව මුළා කිරීම සඳහාත්, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයක්
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ජනතාව ෙගොනාට ඇන්දවීම සඳහාත් ෙමවර
අය වැය ෙගනැල්ලා තිෙබනවාය කියන කාරණය ඉතා පැහැදිලිව
කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
ෙමවර අය වැෙය් වැටුප් වැඩි කිරීමක් පිළිබඳව සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමාට
ෙපොඩ්ඩක් ගින්දර දකින ෙකොට හරි චූන්. Petrol shed එකකට,
ෙදකකට ගිනි තියලා ෙජොලියක් ගන්න එක් ෙකෙනක් ෙන් එතුමා.
[බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රුපියල් 20,000ක, රුපියල්
30,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් පිළිබඳව අෙප් (ආචාර්ය) සරත්
අමුණුගම මහත්මයාත් කිව්වා. රුපියල් 11,730ක මූලික වැටුපක්
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක රුපියල් 15,000 දක්වා වැඩි කරනවා. දීමනා
ෙදකක් එල්ලා තිෙබනවා. සියයට 5ක දීමනාවක් එල්ලා
තිෙබනවා; සියයට 15ක දීමනාවක් එල්ලා තිෙබනවා. සියයට 5
දීමනාව එල්ලපු එෙක් එකතුව ගත්තාම රුපියල් 750යි. සියයට 15
දීමනාව ගත්තාම රුපියල් 1,760යි. දීමනා ෙදක මූලික වැටුපට
එකතු කළාම රුපියල් 14,240යි. ෙමච්චර කෑ ගහලා, විළි ලාලා
දුන්ෙන් කීයද? රුපියල් 760ක වැටුප් වැඩිවීමක්. රුපියල් 760යි
මාසයකට වැටුප් වැඩි වන්ෙන්. ෙම් රුපියල් 760 ෙදන්න තමයි
ෙබොරු කථා කිය කියා, අඹර අඹරා, රවුම් කර කර එන්ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ජනතාව පිළිගන්නවා, -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමනි, කරදර ෙනොකර ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න ෙකෝ. මුස්ලිම් පල්ලියකට ගිනි තිබ්බා වාෙග් ගිහිල්ලා තව
පල්ලියකට ගිනි තියන්න ෙකෝ කරදර කරන්ෙන් නැතිව. දැන්
කියනවා, මාණ්ඩලික ෙනොවන කට්ටියට ජුලි වන ෙකොට ෙම් මුදල
ලබා ෙදනවාය කියලා. මාණ්ඩලික කට්ටියට ලබන අවුරුද්ෙද්
සැප්තැම්බර්වලදී ෙදනවාය කියනවා. 2015 ජුලි වන ෙකොට තමයි
තව වැඩි කරන්ෙන්.
අපි ෙපොඩි ෙසල්ලමක් දානවා, සන්ෙතෝසමක් ෙදනවා, ෙපොඩි
පගාවක් ෙදනවා, ඒ නිසා ඡන්දය ඉවර වන තුරු කට වහෙගන
ඉන්න, අපට ඡන්දය ෙදන්න කියලා කියනවා. රජෙය් ෙසේවකයාට
වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා ෙමන්න ෙම් වාෙග් මුළා කිරීමක්
තමයි කරන්ෙන්.
මම කිව්වා, සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳව. සංචාරක ව ාපාරය
තමයි පධාන ආදායම් මාර්ගය කර ගන්න හැදුෙව්.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ෙදනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඕක ෙන් කියන්ෙන්. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
කියවලා නැහැ, තමන්ෙග් නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- ඉදිරිපත්
කරපු අය වැය ෙල්ඛනය.
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ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

පඩිය අතට ගත්තාම ෙත්ෙර්වි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

පඩිය ෙදන්ෙන් නැහැ. පඩිය ෙදනවා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්
තිෙබන්න එපායැ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය බලන්ෙන් නැතිව ෙන්
කියවන්ෙන්. ෙම්ක කියවන්න ෙකෝ.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

අය වැය ෙපොෙත් නැහැ, බඩු එනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙත්
නැති බඩු තමයි එන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 58.3 පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන්,
2015 ජූලි මස සිට මාණ්ඩලික නිලධාරින් ෙනොවන රාජ
ෙසේවකයින්ටත්, 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට මාණ්ඩලික
ෙශේණිවල නිලධාරින්ටත් ෙගවීමට ෙයෝජනා කරනවා කියලා.
අෙන්, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ ඇමතිතුෙමෝ, ෙම් ෙපොත දුන්නාම
ගුණතිලකට කියවන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ ෙපොත ඔබතුමාම
කියවන්නෙකෝ. නැත්නම් අහගන්න ෙම් මිල්ෙරෝයි පනාන්දු
මැතිතුමාෙගන්. ෙජ ෂ්ඨ නායකෙයක් ඉන්නවාෙන් දිස්තික්කෙය්.
එතුමාෙගන් අහගන්න ෙපොත කියවන හැටි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශිෂ ෙයෝ අරගල කෙළේ
තමන්ෙග් මහෙපොළ ශිෂ ාධාර දීමනාව වැඩි කරන්න කියලායි.
ඊෙය් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කියනවා මහෙපොළ
දීමනාව රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. ශිෂ ආධාර
ඉල්ලපු අෙනක් දරුවන්ට රුපියල් 2,000යි හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒ
දරුවන්ෙග් ශිෂ ාධාර ශත පහකින් වැඩි කරලා නැහැ.
අධ ාපනයට පමුඛස්ථානයක් ෙදනවා, අධ ාපනය දියුණු කරනවා,
අනාගතෙය්දී සමාජය ෙගොඩ නඟනවා කියලා ඊෙය් ෙම් සභාෙව්දී
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන විට ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙද්ශනෙය්දී කියැවුණා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ඇති කරපු
මහෙපොළ දීමනාව ෙසොච්චමකින් වැඩි කරනවා; අෙනක් ශිෂ ාධාර
ශත පහක්වත් වැඩි කරන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්
57.4න් කියනවා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් සාමාජිකයින් සඳහා
විශාම වැටුපක් ෙගවනවා කියලා. 2008 අවුරුද්ෙද් උතුරු මැද
පළාෙත් පළාත් සභා මැතිවරණය තිබුණා. එදා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් ජානක ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා සිටියදී,
එතුමාෙග් ජයගහණය ශක්තිමත් කරන්න දැවැන්ත ජන රැල්ලක්
සකස් ෙවලා තිබුණා. මැතිවරණයට දවස් ෙදකක් තිෙබද්දී, සියලුම
සිවිල් ආරක්ෂක භටයින් ෙසේවෙය් ස්ථීර කරනවා, ඔවුන්ට විශාම
වැටුපක් ෙදනවා කියලා ජංගම දුරකථනවලට SMS පණිවුඩයක්
යැව්වා. 2008 ඉඳලා 2014 දක්වා අවුරුදු හයක කාල පරිච්ෙඡ්දයක්
ගත ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙවනකම් සිවිල් ආරක්ෂක භටයින්ට
වැටුප් කමයක් සකස් කෙළේ නැහැ; විශාම වැටුපක් නැහැ; ෙසේවය
ස්ථීර කිරීෙම් පදනමක් නැහැ. සිවිල් ආරක්ෂක භටයින් දහස්
ගණනක් ෙම් සමාජෙය් ඉන්නවා. ඒ අය යුද්ධයට සෘජුවම මුහුණ
දුන්නු උදවිය; ගම ආරක්ෂා කරපු උදවිය; ගෙමන් ඔබ්බට
ගිහිල්ලා, යුධ පිටියට ගිහිල්ලා සටන් කරපු උදවිය. ඒ අය එදත්
රැවැට්ටුවා, අද අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් රවට්ටනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, 2008 සිට 2014 ෙම් ෙමොෙහොත වන තුරුත්
රවට්ටනවා. දැන් ෙම් අය වැෙයනුත් කියනවා සිවිල් ආරක්ෂක
භටයාට pension එකක් ෙදනවා කියලා. Pension එකක් ෙදන්න
ස්ථීර කරන්න ඕනෑ ෙන්.
රාජ ෙසේවයට අන්තර්ගහණය
කරන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහමත් කරලා නැහැ. ෙම් එකක්වත් නැතුව

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඊළඟට ඊෙය් අය වැෙයන් කියනවා සියලුම ජනතාව ෛවද
පරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා කියලා.

[ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙම් මනුස්සයාට pension එකක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකද,
ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණයක් එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ෙමය මැතිවරණෙය්දී ඡන්දය ලබා ගැනීමට සිවිල්
ආරක්ෂක භටයා නැවත වරක් මුලා කිරීම සඳහා ගත්ත ලජ්ජා
සහගත උත්සාහයක් කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට
ඕනෑ.
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ෙදනවා කියලා කිව්වා.
82,000ක් ඉන්න ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස්
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට, සැරයන්වරුන්ට පමණක් යතුරු පැදි
ෙදනවා. ෙකොස්තාපල්වරියන්ටත් නැහැ. සැරයන්වරියන්ටත් නැහැ.
උප
ෙපොලිස්
පරීක්ෂකවරුන්ටත්
නැහැ.
ෙපොලිස්
පරීක්ෂකවරුන්ටත් නැහැ. පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ටත්
නැහැ.

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා (සමාජ සුබසාධන
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்
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-ச

க நலன் ாி அைமச்சர்)

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

ගැහැණු පිරිමි කියලා ෙභ්දයක් නැහැ.
හැෙමෝටම ෙදනවා.

තනතුෙර් ඉන්න

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

දැන් ෙම්කට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් කීයද? රුපියල් මිලියන
500යි. ෙම් රෙට් ජනගහනය ෙදෙකෝටි විසිලක්ෂයක් ඉන්නවා.
විසිලක්ෂය පැත්තකට දාලා මා රවුම් ගණනට එන්නම්ෙකෝ.
එතෙකොට ෙදෙකෝටියයි. එෙහම නම් ෙදෙකෝටිය රුපියල් මිලියන
500න් ෙබදුවාම කීයද? ෛවද පරීක්ෂණය සඳහා ෙවන්
ෙවන්ෙන් එක පුද්ගලයකුට රුපියල් 25යි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පුළුන් කෑල්ලක් ගන්නවත් බැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් ෛවද පරීක්ෂණ කරන්ෙන්? ඒ
වාෙග්ම කුකුළු පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු සඳහා රුපියල්
50,000ක ණය මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලා සඳහන් වනවා. කුකුළු
පාලනය සඳහා රුපියල් 50,000ක ණය මුදලක් සියයට 3ක
ෙපොලියට ලබා ෙදනවා කියනවා. රුපියල් 50,000ට කුකුළන්
150ත් 200ත් අතර පමාණයක් ඉන්න ෙකොටුවක් හදන්න පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Presiding Member)

ෙභ්දය මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙම් ෙපොෙත් නැහැ ෙන්. ෙම්
ෙපොත ගැන ෙන් අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට
ෙභ්දයක් නැති එක හරි. නමුත් ෙම් ෙපොතට ෙභ්දය තිෙයනවා ෙන්.
ෙපොෙත් ෙදන එක නැති එක ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේට ගැහැණු ෙකෙනක් හම්බ වුණත් එකයි, පිරිමි
නැතිව
ෙකෙනක්
හම්බ
වුණත්
එකයි,
පශ්නයක්
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට ඒ සියලු ෙදනත් එක්කම ගනුෙදනු
කරනවා. නමුත් ෙම් දීමනාව ෙදනෙකොට ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන
විධියටෙන් කරන්න ෙවන්ෙන්. එතෙකොට දැන් ෙම් යතුරු පැදි
ෙබදීම පටන් අරෙගන -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්
අවසන් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ඉක්මනින් අවසන්
කරනවා. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයත් එක්කම රජෙය්
ෙසේවකයින්ට යතුරු පැදි ෙදන්න පටන් ගත්තා. ෙමොකද ඌව
මැතිවරණෙය්දී වුෙණ්? ඡන්දය හම්බ වුණාද? දැන් මහජනයාත්,
රජෙය් ෙසේවකයාත් දන්නවා ෙම් ෙදන්ෙන් කප්පමක්, පගාවක්
කියලා. ඒ නිසා ඒකට අහු ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඊළඟට කියපු ෙහොඳම ෙබොරුව ෙම්කයි. ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට කිව්වා, රුපියල් 750ක් දාලා ගිණුමක් ආරම්භ
කරන්න, ඒ ෙදමව්පියන්ට මාසයකට රුපියල් 1,000ක දීමනාවක්
ෙදනවා කියලා. මිහිපිට ඉන්න එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග්
අම්මා තාත්තා ෙකෙනකුට ෙම් ෙවනකම් ශත පහක් ෙගව්වද?
හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන්ෙග් කෑමට ගන්න මුදලින් අඩු කරලා
ෙදමව්පියන්ට ෙගවන්න කටයුතු කරලා. ලජ්ජයි ෙන්. යුද්ධය
ෙවනුෙවන් කැප ෙවච්ච රණ විරුවන්ෙග් rationsවලින් කපලා
ෙදමව්පියන්ට කීයක්ද ෙගවනවා. ෙමන්න කැත වැඩ.

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා විනාඩිෙයන් අවසන්
කරනවා. කුකුළන් 62යි ගන්න පුළුවන් රුපියල් 50,000ට.
කුකුළන් 60 ෙදනකුට දවසකට කෑමට විතරක් රුපියල් 360ක්
වැය වනවා. ඒ වාෙග්ම කිකිළියන් 60 ෙදෙනක් නම් බිත්තර
නිෂ්පාදනය වැඩිම වුෙණොත් දවසකට බිත්තර 50යි. අද බිත්තරයක
මිල රුපියල් 8යි. රුපියල් 400යි දවසක ආදායම. වියදම 360යි.
ඒ කියන්ෙන් ලයිට්වලට, ෙබෙහත්වලට, විටමින්වලට, ජලයට
වැය වන ගණන් බලන්ෙන් නැතිවයි. එතෙකොට ෙමෙහම කරලා
බිත්තර නිෂ්පාදනය, මස් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි. කාලය සීමිතයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඒ අනුව මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් අය වැය
ෙච්තිය රජ්ජුරුවන්ෙග් කියමනක්, ලියමනක් පමණයි; රෙට්
ජනතාව මුළා කිරීම සඳහා ෙගෙනන ලද ලියවිල්ලක් පමණයි;
ෙම්ක මැතිවරණය ඉලක්ක කරලා ෙගනාපු ලියවිල්ලක්; ෙම්
තුළින් රටට යහපතක් ඇති වන්ෙන් නැහැ කියන එක. එෙසේ
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.47]

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමන් ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළින් ෙම් රෙට්
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රාජ ෙසේවය, ෙම් රටට බත සපයන ෙගොවි ජනතාව, ආරක්ෂක
අංශ, අධ ාපනය ආදී ෙම් සෑම ෙදයක් ගැනම විශාල අවධානයක්
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට
කිසිම හානියක් ෙනොවන පරිදි සකස් කළ අය වැයක් හැටියට අපට
ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙමහි තිෙබන වැදගත්ම
කාරණය වන්ෙන්, ජනතාවට සහන සැලසීම වාෙග්ම පසු ගිය වසර
04ක් තුළ කරෙගන ආ රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරියට තවත් ෙව්ගවත්ව කරෙගන යෑමට කටයුතු කිරීමයි.
ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය්
10වන අය වැය ෙල්ඛනයයි. අය වැය ෙල්ඛන 05ක්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් ෙකරුෙව් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට්
තිබුණු බිහිසුණු දැවැන්ත තස්තවාදයක් එක්කයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්,
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනා දන්නා ෙදයක් තමයි විශාල
මුදල් පමාණයක් කා දමමින්, පුච්චා දමමින්, වියදම් කරමින් තමයි
ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය කරෙගන ගිෙය් කියන එක. ඒ කාලෙය්
එක්තරා ආණ්ඩු යුද්ධය වවාෙගන කන්න කටයුතු කළා. ඒ විධියට
තමයි එදා කටයුතු කෙළේ. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ
තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම තුළ, යුද්ධයට වැය වන මුදල් ෙම්
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් දායක කර ෙදන්නට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජයට
හැකියාව ලැබුණු බව අප දන්නවා.
හැමදාම වාෙග් අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාවට විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු නැඟිටලා යනවා; අය වැය වර්ජනය කරනවා අපි දැක
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැයට විරුද්ධව කෑ ගහනවා. ඒ හැම
අය වැයකදීම කිව්වා, අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරන ෙද්වල්
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ කියලා. හැම ෙවලාෙව්ම ෙම්ක කිව්වා. අද ෙම්
රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. සමහර ෙවලාවට විපක්ෂය කියනවා,
ෙම්ක මැතිවරණ අය වැයක් කියලා. නමුත් මැතිවරණයක් තිබුණා
ෙහෝ ෙනොතිබුණා ෙහෝ වැටුප් වැඩි කිරීම්, ශිෂ ත්ව දීමනා, ඒ
වාෙග්ම දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් දීලා තිෙබන ෙද්වල් ෙවනස්
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒක නිසා විපක්ෂය ෙගෙනන
මතය ජනතාව එතැනම පතික්ෙෂේප කරලා අවසානයි. ඒක
පළමුවැනි එක.
ෙමොකද, බඩු මිල ගැන කිව්ෙවොත් ඒක ෙවනස් කරන්න
පුළුවන් කියා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ෙදන මූලික වැටුප ඒ
වාෙග්ම වැඩිහිටියන්ට ෙදන මුදල, ෙගොවි විශාම වැටුප කියන ෙම්
එකක්වත් මැතිවරණයකින් පස්ෙසේ ෙවනස් කරන්න පුළුවන්
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙමයයි සුවිෙශේෂීත්වය. ෙමයයි ෙම් අය වැෙය්
තිෙබන වැදගත්කම. අපි ඊෙය් දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් අය, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව්
පක්ෂ 14ක සාමාජිකයින් ඉන්නවා. ඊෙය් අය වැය ෙයෝජනාෙවන්
පස්ෙසේ මම අෙනකුත් පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන මැතිඇමතිවරුන්
හම්බ ෙවලා ඒ මැතිඇමතිවරුන්ෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා. ෙමොකද,
1970 වසෙර් ඉඳලා පළපුරුදු නායකෙයෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්නවා. එතුමන්ලාෙගන් ඇහුවාම කිව්ෙව්, "ඉතා ෙහොඳ අය
වැයක්" කියායි. ඉතා ෙහොඳ අය වැයක් කියන එක එතුමන්ලා
කිව්වා. ෙමොකද, ඒ අය අපට වඩා පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ඒ
වාෙග්ම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් ඇහුවාම එතුමන්ලා
කිව්ෙව්ත් ෙම් අය වැය ඉතා සාර්ථකයි කියන එක. අපි
ෙපෞද්ගලිකව ඇහුවාම අපට ඒ විධියට කිව්වා. ඉතින්
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කවුද කිව්ෙව්?

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මම නම් වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ඒක කියන එක
හරි නැහැ. ෙද්ශපාලනෙය්දී මම ෙපෞද්ගලිකව කවදාවත් කිසි
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ෙකෙනකු ගැන එෙහම කියා නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා අපි
කවුරුත් හිතවත් අය. නමුත් ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
මම ෙමතැනදී ඒ ගැන සිහිපත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊෙය් එළිෙය්දී එක
මන්තීවරෙයක් කියනවා, ෙමච්චර motorcycles දුන්ෙනොත් අපි
පාෙර් ගිහිල්ලාත් ඉවරයි කියා. එතැනත් තිෙබන්ෙන් කුහකත්වය.
ෙපොලිස් නිලධාරියා, ගුරුවරයා ඇතුළු ෙම් හැෙමෝෙග්ම ආර්ථිකය
තව ටිකක් ඔසවා තබන්න ෙම් විධියට ෙදයක් ලබා ෙදන එක
ගැනත් කුහකත්වයක් තිෙබනවා. අද අපි ෙකොෙහොම කථා කළත්,
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරනෙකොට 2005 වසෙරන් පසුව
ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත ෙවනසක් තිෙබනවා ෙන්. ෙම්ක ෙන්
යථාර්ථය. ෙම්කයි යථාර්ථය. ඉතින් ෙම් යථාර්ථය තුළ එදා විදුලිය
තිබුෙණ් නැති ෙගදරට අද විදුලිය තිෙබනවා. එදා දුරකථනයක්
තිබුෙණ් නැති ෙගදර අද දුරකථනයක් තිෙබනවා. එදා වාහනයක්
තිබුෙණ් නැති ෙගදර අද වාහනයක් තිෙබනවා. එදා pushbike
එකක් තිබුෙණ් නැති ෙගදර අද motorcycle එකක් තිෙබනවා.
ඉතින්, ෙම්කයි යථාර්ථය.
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඉස්සර ෙවලා පකාශ කළා වාෙග් ෙම්
යථාර්ථය තුළ -ෙම් දියුණුව තුළ- සියයට 3ක ෙපොලියට රුපියල්
50,000ක මුදලක් ලබා ෙදනවා. දියුණු ෙවන්න උත්සාහයක්
තිෙබන පුද්ගලයාට ඉහළටම යන්න ඒක ඇති. ෙම්කයි ඇත්ත.
ඉතින් ෙම්වා එදා තිබුණු රජයන්වලින් ලබා දුන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් එක එක පතිපත්ති ඇති. නමුත් එදා අධිරාජ ගැති
- අපි දන්නවා, 2001 වසෙර්දී ෙකොෙහොම අය වැයක්ද ඉදිරිපත්
කෙළේ කියා. අධිරාජ ගැති විජාතිකයන් -විෙද්ශිකයන්- විසින්
සකස් කරපු අය වැයක් තමයි එදා 2001 වසෙර්දී ඉදිරිපත් කෙළේ.
ඒ අය වැය තුළ "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහන යටෙත් රාජ
ෙසේවය ලක්ෂ 3කට කප්පාදු කරන්න හැදුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
කර්මාන්ත ෙමච්චර ඇති කරනවා, රැකිරක්ෂා ෙදනවා, වැටුප්
ෙදනවා කියා අද කථා කරනවා. එදා ඒ අවුරුදු 3 තුළ
ඔබතුමන්ලාට ඒවා කරන්න හැකියාව තිබුණා ෙන්. නමුත්
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකෙයෝ ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන්
දුන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත කථාව. ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන් නැහැ.
නමුත් රජරට ෙගොවියාට ෙම් කන්නෙය් අමාරුයි, ඒ අයට
සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ කියා අපි ගිහිල්ලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට කිව්වාම, එතුමා බිත්තර වී ෙවනුෙවන් සහනාධාර
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවි රක්ෂණය වැඩි කර ෙදන්න
කිව්වාම ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවා. වී මිල වැඩි කර
ෙදන්න කිව්වාම එතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙම්කයි
වටින්ෙන්. අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් නවක
මන්තීවරුන්. නමුත් අපි එතුමාට ආදරය කරන්ෙන් එතුමා අපට
ඇහුම්කන් ෙදන නායකෙයක් නිසයි. ෙමයයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.
පක්ෂෙය් ඉන්න කුඩාම මන්තීවරයාට ඇහුම්කන් ෙදන
ජනාධිපතිවරෙයක් අපට ඉන්නවා. ෙමයයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.
මම දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂිෙයන් අහලා
බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකෙයෝ ඒ විධියට ඔබතුමන්ලාට
ඇහුම්කන් ෙදනවාද කියා. ඔන්න ඔතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී සිහිපත් කරනවා, අද ෙම්
රෙට් තිෙබන සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ගත්තාම - [බාධා කිරීමක්]
විපක්ෂෙය් එක මන්තීතුෙමක් ඊෙය් ෙපෙර්දා විකල්ප අය වැයක්
ඉදිරිපත් කළා. එතුමා කියනවා කවදාවත් කරන්න බැරි වැඩක්. අපි
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනෑ, ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා
කරන්නත් ඕනෑ. වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක මිලක් ෙදනවා
කියනවා. ඒක ජීවිෙත්ට කරන්න බැරි වැඩක්. ඔබ අප දන්නවා,
එදා ෙපොෙහොර සහනාධාර කප්පාදු කළා. වී ටික විකුණා ගන්න
බැරි වුණා. වී ටික විකුණා ගන්න තිබුණු වී අෙළවි මණ්ඩලය
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා නැත්තට නැති කරලායි තිබුෙණ්. අද වී
ෙගොවියා සුරක්ෂිත කරලා විතරක් ෙනොෙවයි, අල, ලූනු, අමුමිරිස්,
බඩ ඉරිඟු වැනි සෑම ෙභෝගයක් සඳහාම සහතික මිලක් තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා]

ඒ වාෙග්ම රබර් සඳහා සහතික මිලක් තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප්
කෘෂිකර්මාන්තය නඟා සිටුවන වැඩ පිළිෙවළක්.
ෙලෝකෙයන් ණයට ෙගනැල්ලා කන්නවත්, ෙම් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තය කප්පාදු කරලා ජාත න්තරෙයන් බඩු ටික එන තුරු
බලා ෙගන ඉන්න විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්වත් ෙනොෙවයි.
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් අය වැයකුයි ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්.
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ජයසුන්දර ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු මැතිඇමතිවරුන් එකතු
ෙවලා ෙම් රෙට් ආර්ථික හා සමාජයීය අංශයන්හි ෙව්ගවත්
සංවර්ධනයක් සඳහා ෙගනාපු ෙමවර අය වැය ෙම් රටට ෙයෝග
අමරණීය අය වැයක් විධියට මම ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් කරනවා.
[අ.භා. 3.58]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

විෙශේෂෙයන් අපි දන්නවා, ෙම් නියඟය ෙනොඑන්න සෑම
කාලයකදීම අපට අවශ සහල් ටික ෙම් රට තුළ නිෂ්පාදනය කර
ගන්න හැකියාව ලැබුණු බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ
වාෙග්ම තමයි අද ඇති ෙවන ජල ෙයෝජනා කම ටිකත්. තව ටික
කාලයක් යනෙකොට ෙම් නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන විධියට වාරි
කර්මාන්තය දියුණු කරලා තිෙබනවා. කළු ගඟ ව ාපෘතිෙය්,
ෙව්ල්ෙල් වැඩ අද සම්පූර්ණෙයන්ම අවසාන කර තිෙබනවා. කළු
ගඟ ව ාපෘතිෙය්, ෙව්ල්ෙල් සියලුම වැඩ ෙකොටස් අවසානයි. දැන්
ෙමොරගහකන්ද වැඩ ෙකොටස් ටික ෙව්ගෙයන් කරෙගන යනවා.
ෙම්වා ඉදි ෙවනවාත් එක්කම ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් අපට
ඕනෑම ජල ගැටලුවකට ඔෙරොත්තු ෙදන විධියට කටයුතු කරන්න
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දරුවා ෙගොඩනඟන ෙපර පාසල
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙපර පාසෙල්දී දරුවා
හදන ගුරුවරයා ගැන පවා අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ආබාධිත දරුවා ගැන පවා හිතපු රජයක් තිෙබනවා
නම් ඒ අෙප් රජයයි කියන එක විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ෙවලාෙව්දී
සිහිපත් කරනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් රජය තීවීල්කරුවා, පියුම්
මහත්තයා, ෙපොලිස් නිලධාරියා ගැනත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය ගැන ෙමෙතක් කල්
තිබුණු කිසිදු රජයක් හිතපු නැති විධියට ෙම් රජය හිතලා
තිෙබනවා. ෙම් සෑම අංශයකටම රැකවරණය දීලා තිෙබනවා
වාෙග්ම ගුරු සහායකයන් විධියට බඳවා ගන්නත් කටයුතු කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා ලක්ෂ හතක් තිබුණු රාජ ෙසේවය
ලක්ෂ තුනට කප්පාදු කරනවා කිව්වා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අද
රාජ ෙසේවය ගැන කථා කරන්නවත් සදාචාරාත්මක අයිතියක්
නැහැ. ලක්ෂ තුනට කපනවා කියපු රාජ ෙසේවය අද ලක්ෂ
පහෙළොවක් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගුරු
සහායකයින් සහ තවත් රැකී රක්ෂා එක්ක තවත් රැකියා ලක්ෂයක්
ලබන වසර ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් පුරවැසියාට ලැෙබනවා.
එදා අය වැය හදන්න ෙගනාෙව් සුද්ෙදෝ. අය වැය සුද්ෙදෝ
හදනෙකොට ෙම් රෙට් පුරවැසියාට තිබුණු රස්සාවට තමයි තට්ටු
ෙකරුෙව්. ඒක නිසා ලබන වසෙර්ත් නැවතත් රැකියා ලක්ෂයක්
ෙම් රෙට් අෙප් පුරවැසියා ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන්ෙග්
දරුවන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මට ලැබුණු ෙවලාව අවසාන නිසා මම ෙම්
කාරණය විතරක් කියනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අෙප් මුදල්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා -සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා- ඒ වාෙග්ම පී.බී.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී
උත්තරයක් ෙදමින් තමයි මට කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ
දවස්වල අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා ඒ පැත්ෙත් ඉන්න ආර්ථික
විෙශේෂඥයා කිව්වා, "රබර් මිල අඩුයි" කියා. එතුමාත් රබර් වතු
හිමිෙයක්. ඒ ව ාපාරෙය් ෙයෙදන ෙකෙනක්. මම හිතන්ෙන්
එතුමාෙග් බිරිඳයි, පවුෙල් අයයි ඒ ෙයෝජනාවට ෙගොඩක්
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ඇති කියායි. රබර් වවන්න රුපියල් 300ක
සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා. හැම පැත්තම බලා තිෙබනවා.
ඇත්තටම කියනවා නම් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය හැදුෙව් මහජනයා නමැති lab එෙක්යි. එතුමා හැම
උදවියම ෙගන්වා -එක එක පරාසයන්වල උදවිය ෙගන්වා- ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් ෙයෝජනා අර ගත්තා. අෙප් ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමාත් ඒකට සහභාගී ෙවලා ඇති. ෙම් ෙසේරම
එකතු ෙවලා තමයි අය වැය ෙල්ඛනය හැදුෙව්.
එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් උදාහරණ තිෙබනවා. "මම
බිබිෙල් යද්දී ෙමෙහම කිව්වා, මම අතනට යද්දී ෙමෙහම
ඉල්ලීමක් ෙකරුවා, ෙමතැනදී ෙමෙහම ඉල්ලීමක් ෙකරුවා" කියා.
බලන්න, එතුමා ෙකොෙහොම ෙකෙනක්ද කියා. එෙහම නායකෙයක්
නැහැ. ඉස්සර හැම ෙදනාම ෙකරුෙව්, කාමරයක ඉඳෙගන
රහසිගතව හදලා -හරියට නිකම් ගුරු මුෂ්ටිය තිෙබනවා වාෙග්
හදලා- මහජනයාෙග් අදහස් ෙයෝජනා අහන්ෙන් නැතුව ෙමතැනට
ඉදිරිපත් ෙකරුවා. ඒ එක පැත්තක්. අෙනක් පැත්ත ෙම්කයි.
අෙප් ෙපොලීසිෙය් හිටපු රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙපොලීසිය
ගැන කථා ෙනොකර අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
ෙපොලීසියට ෙලොකු සහනයක් දීලා තිෙබනවා. මම එක වතාවක්
කිව්වා, ෙම්ක ෙපොලිස් බලකායක් විධියට හඳුන්වන්න කිය. යුද
හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව කියා තිබුණත් ෙපොලීසිය
තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධියටයි. ෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන කතන්දරය නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට
විෙශේෂයක් කරන්න බැහැ. පැය 24ම වැඩ ෙකරුවත් overtime
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් යම් කිසි කියා මාර්ගයක්
ගන්නවා කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කියා
තිෙබනවා.
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ෙයෙදන අයෙග් ෙදමාපියන්ට රුපියල්
1,000ක දීමනාවක් දීලා තිෙබනවා. කවුද දුන්ෙන්? වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමායි. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ඉන්නා අෙයකුට තුන්වන
දරුෙවක් ලැබුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙදනවා. රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමා ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සිටියා නම් තුන්වන දරුවාත්
හදාෙගන රුපියල් ලක්ෂයක් ගන්න තිබුණා. එතුමා ෙපොලීසිය
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙපොලීසිය ගැන කවදාකවත්
කථා කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන කනගාටුයි.
අපි අතීතය දිහා විස්තරාත්මකව බැලුවා. ඩීඑස් යුගය, ඩඩ්ලි
යුගය, සර් ෙජෝන් යුගය, බණ්ඩාරනායක යුගය, සිරිමාෙවෝ යුගය,
ෙපේමදාස යුගය, ඩී.බී.විෙජ්තුංග යුගය, රනිල් විකමසිංහ යුගය,
චන්දිකා යුගය කියන ෙම් යුගවලදී අෙප් ලංකාව ඌන සංවර්ධිත

347

2014 ඔක්ෙතෝබර් 25

රටක් හැටියට තමයි හැඳින්වූෙය්. දැන් අෙප් රට මැදි ආදායම්
ලබන රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපට commercial
loans ගන්න ෙවලා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් පාර්ථනාව තමයි
2020 ෙවද්දී ෙම් රට ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කිරීම.
නරකද, ඒක? අපි සිටිය තැනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. ෙම් ගැන
ෙහොඳට කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන ෙම් තර්ක වැරදියි. කය ශක්තිය
වැඩි කරන්න ඕනෑ. කය ශක්තිය වැඩි කරන්න ෙමොනවාද, කරලා
තිෙබන්ෙන්? දැන් VAT එක අඩු කරලා තිෙබනවා; සියයට 11
කරලා තිෙබනවා. වාහන ආනයනෙය්දී, VAT එක තිබුණා; PAL
එක තිබුණා, NBT එක තිබුණා, Customs Duty එක තිබුණා. ෙම්
සියලුම බදු කම අකුළා දමලා එක කමයකට ෙගනැත් තිෙබනවා.
ආනයනකරුෙවකුට ෙම්ක ෙලොකු සහනයක්. ඒ සහනය
ජනතාවටත් ලැෙබන සහනයක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා.
ෙමොනවා කිව්වත්, 1990 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ණය
අරෙගන තිෙබනවා, දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 105ක්.
අපි සියයට 60ක අනුපාතෙය් ඉන්නවා. දැන් ෙමවර ණයවලට
limit එකක් දාලා තිෙබනවා. ණය ගන්න පුළුවන් පමාණය
රුපියල් බිලියන 1,340යි. ඊට වැඩිය ගන්නවා නම් එම ෙයෝජනාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක සාමාන
සිද්ධාන්තයක්. එම නිසා හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කියපු තර්ක
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරනවා. ආර්ථිකය පිළිබඳව දත්ත දන්නා, කරුණු දන්නා එතුමා
ෙමෙහම කථා කරනවා නම් අෙනක් අය ගැන ෙමොනවා හිතන්නද
කියලා මම කනගාටුෙවන් පකාශ කරනවා. ඒ එක පැත්තක්.
අෙප් ආබාධිත අය ගැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. බලන්න,
ආබාධිත අය දිහා. ඒ අය සහන ඉල්ලුවාද? ශවණ ආබාධිත අයට,
දෘෂ ාබාධිත අයට, ෙපෝලිෙයෝ තිෙබන අයට strike කරන්න
පුළුවන්ද? ෙම් සියලුම කරුණු ජනාධිපතිතුමා සලකා බැලුවා.
බැලුවා විතරක් ෙනොෙවයි, අද සියලුම අඩු ආදායම් ලබන අයට
රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ලබා ෙදන්න -ෙමෙතක් එම මුදල් ලබා
දීම අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට සීමා කරලා තිබුණාෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. ආබාධිත අයෙග් ළමෙයක්
ඉන්නවා නම්, ඒ ළමයාට පාසල් යන්න රුපියල් 750ක මාසික
දීමනාවක් ෙදනවා. සමහර විට ඒ අය ඡන්දය ෙදන්න එයිද
දන්ෙනත් නැහැ. ඒ අයෙගන් බහුතරයක් ඡන්දය ෙදන්න එන්ෙන්
නැහැ. ඒ අය ෙමොන පක්ෂෙය්ද දන්ෙනත් නැහැ. ඒ අය සමහර විට
ෙම් රෙට් ෙමොන වාෙග් අය ද දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ලන් හැංගිලා ඉන්ෙන්. ෙපොෙහොසත් ෙගදරක ආබාධිත
ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් හංගනවා. ෙමොකද, ඊළඟ දුව කසාදයක්
බඳින්න ගියාම ෙම් ආබාධිත අය දැක්ෙකොත් ඒ මනමාලයා
ආෙයත් එන්ෙන් නැහැ. ඒකයි යථාර්ථය. ෙමෙලස යථාර්ථයක්
තිෙයද්දීත්, ජනාධිපතිතුමා ජනතාවාදී නායකෙයක් නිසා ෙන්ද ෙම්
ෙසේවා අවශ අය ගැන හිතුෙව්? ඒ අය strike කළාද; ඉල්ලීම්
කළාද? ෙමොකුත් නැහැ.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සියලු
ෙදනාම කිව්ෙව් ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න, දීමනා
ෙදන්න කියලායි. ෙම්වා දීපුවාම ඊළඟ ඡන්දෙය්දී ෙම් ෙගොල්ලන්ට
කියන්න වචනයක් නැහැ. කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඇයි? දීලා
ඉවරයි. දැන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙම් අය වැය ෙපොෙත් තිෙබන
ඉලක්කම්වල, අකුරුවල වැරදි ෙපන්වන්න යනවා. ෙමතැන
ෙමෙහම වැරැද්දක් තිෙබනවා, ෙම් අංකය වැරදියි, ෙම්
අර්ථකථනය වැරදියි කියලා කියනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ
අර්ථකථනය, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජනතාවට දාලා ජනතාව රවට්ටන්න
පුළුවන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හැදුවාට පස්ෙසේ, ඊළඟ
ජනාධිපතිවරණෙය්දී විපක්ෂෙය් පරාජය ස්ථීරයි කියන එක අපට
කියන්න පුළුවන්. ස්ථීර පරාජයක්. ෙමොකද ෙම්කටත් ෙහේතුවක්
තිෙබනවා. අපි ලක්ෂ 25කින් තමයි ෙම් ඡන්දය පටන් ගත්ෙත්. අපි
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පළාත් සභා මැතිවරණ තුන් වතාවක් පැවැත්වූවා. අවුරුද්ෙදන්
අවුරුද්ද pulse rate එක බැලුවා; blood sugar level එක බැලුවා;
blood pressure එක බැලුවා. බැරි වුණා ෙන් ෙවනත් කිසිෙවකුට
දිනන්න. බදුල්ල එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක
දිස්තික්කයක්. ඒක සන්ධානය පැරදුණා. නමුත් 1993 දී දකුණු
පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් ෙදොඩංෙගොඩ ඇමතිතුමා දිනුවාට
පසුව අන්න හැරවුම් ලක්ෂ ය ආවා. හැරවුම් ලක්ෂ යක් නැතුව
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද ජයගහණයක් කරන්ෙන්? බැහැ.
ෙම්ක ඔබතුමන්ලා පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් අපි ශක්තිමත් වුණා. මම කිව්වා ණය ගන්න
පමාණය සාෙප්ක්ෂව ෙකොෙහොමද ගන්ෙන් කියලා.
අද මම ෙම් කාරණා ටික කියන්න ඕනෑ. දැන් උතුරු පළාත
බලන්න. උතුරු පළාතට 2014ට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන
17.3 යි. 2015 වර්ෂයට රුපියල් බිලියන 20.4 ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. උතුරු මැද පළාතට 2014ට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
බිලියන 12.4 යි. 2015 වර්ෂයට රුපියල් බිලියන 16.5 ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. වයඹ පළාතට 2014ට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
බිලියන 18 යි. 2015 වර්ෂයට රුපියල් බිලියන 26ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. උතුරු පළාතට දී තිෙබන රුපියල් බිලියන 17 තවත්
රුපියල් බිලියන 3කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. නමුත් උතුරු
පළාත් සභා ඡන්දෙය්දී උතුෙර් ජනතාව අපට ඡන්දය දුන්ෙන්
නැහැෙන්. ඒ නිසා දවිඩ ජාතික සන්ධානය උතුර දිනුවා. ඒ අය
ජනාධිපතිතුමා ජාතික නායකෙයක් වශෙයන් ෙනොසලකා හැරලා
තිබුණා. එතුමා සමස්ථ ජනතාව ෙකෙරහි බලන නායකෙයක්
මිසක්, ආගම්, කුල ජාති ආදිය බලන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියන
එකට ෙම්කම උදාහරණයට ඇති. විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා
වරද්ද ගත්ෙත් ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොටින්ට ආයුධ දීලා,
හුරතල් කරලා, ගිවිසුම් පවා අත්සන් කළා. ඉන්දියන් හමුදාවට
ගහන්න කියලා ෙලොරි පිටින් ආයුධත් දුන්නා. ඒ නිසා අල්ලපු
රටත් අපි එක්ක තරහ කරගත්තා; ෛවරය ඇති කර ගත්තා. ෙම්
ෛවරය නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ පභාකරන්ෙග් LTTE එකට training
camps පවා දුන්නා. නමුත් අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ඉන්දියාෙව් ඡන්දය පවත්වද්දී ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා
විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් අනුගහය යටෙත් ගිහිල්ලා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී
කිව්වා, "අපිට යුද්ධය නතර කරන්න බැහැ, නමුත් අපි එකක්
කරන්නම්, බර ආයුධවලින් ගහන එක නතර කරන්නම්"කියලා. ඒ
කථාෙවන් පස්ෙසේ තමයි ඒක සමථයකට පත් වුෙණ්. ෙකොච්චර
ලස්සන වැඩ පිළිෙවලක්ද බලන්න. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලා
අධ යනය කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා අධ යනය කිරීෙම් පතිඵලෙන්ද
අද අත් විඳින්ෙන්.
ඇත්තටම කියනවා නම් ෙම් අය වැය නිකම් අය වැයක්
ෙනොෙවයි, වැඩිහිටියන් ස්පර්ශ කරපු අය වැයක්. අද ලංකාෙව්
ජනගහනෙයන් සියයට 7ක් ආබාධිත අය ඉන්නවා. හරියට
බැලුෙවොත් ලක්ෂ 14ක් ආබාධිත අය ඉන්නවා. රජෙය් ෙසේවකයින්
ලක්ෂ 14ක් ඉන්නවා. ඉස්සර රජෙය් ෙසේවකයින් හිටිෙය් ලක්ෂ
6යි. දැන් ඒ පමාණය ලක්ෂ 14 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ලක්ෂ 6ක් හිටියා නම් රුපියල් 30,000කින් වැටුප් වැඩිකරන්න
තිබුණා. රජෙය් ෙසේවකයින් පමාණය ලක්ෂ 14 දක්වා වැඩි කරලා
ෙම් තරම් පමාණයකින් වැටුප් වැඩි කළ එක පුදුමයක් ෙන්ද? කාර්
ලක්ෂ 3ක් තිබුණා නම් ෙපටල්, ඩීසල් ෙකොච්චරද ගහන්ෙන්?
ලක්ෂ 14ක් තිෙබනවා නම් ෙකොච්චර පිරිවැයක් යනවාද? එෙහම
පිරිවැයක් තියාෙගන ෙන්ද ෙම් ආණ්ඩුව ෙමෙහම වැටුප් වැඩි
කෙළේ කියන එක ගැන අප ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ.
අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පුද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට වඩා
රජෙය් රැකියා කරන්න කැමැතියි. ෙහේතුව, pension එකක් තිෙබන
නිසා. ඒකත් ෙම් අය වැෙයන් තහවුරු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් ආණ්ඩුව ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොකුත් කියන්න බැහැ.
ඊළඟට, වැඩිහිටි සමිතිවලට රුපියල් ලක්ෂයක් දීමටත්, දිවා
සුරැකුම් මධ ස්ථාන පිහිටුවන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 1000ක් දුන්නා.
ෙවන කිසිම රජයක් එෙහම දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කළා. දැන් ඒ රුපියල්
1000 රුපියල් 2000 කරලා තිෙබනවා. දැන් වාර්ෂිකව ඒ සඳහා
රුපියල් මිලියන 600ක් යනවා. ඒ වැඩි කිරීමත් ඒඅය ඉල්ලලා
ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධව අපි පී.බී.ජයසුන්දර මහතාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් අම්මාට තාත්තාට සලකන
ෙකනා තමයි අද සමාජෙය් පිළිගත්ත මිනිස්සු විධියට දකින්ෙන්.
ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා වැඩිහිටියන්ට සලකලා තිෙබනවා;
ආබාධිතයන් දිහා බලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2 ක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙසේවය අවශ අය බලා තිෙබනවා. ඇත්තටම කියනවා නම්
ෙම් අය වැෙයන් අද superstarsලා ෙවලා තිෙබන්ෙන්
වැඩිහිටිෙයෝයි. ඒ අයට එතරම්ම සහන දීලා තිෙබනවා. ඉල්ලපු
නැති සහනයක් දීලා තිෙබනවා. ෙම්කත් අපි කල්පනා කරන්න
ඕනෑ. ඊලඟට, වැඩිහිටි සමිතිවලට රුපියල් ලක්ෂයක් ණය ෙදනවා.
මම අවුරුදු ගණනාවක් සමාජෙසේවා ඇමති වශෙයන් හිටියා. නමුත්
වැඩිහිටි සමිතිවලට රුපියල් ලක්ෂයක් ෙදන්න කියලා වැඩිහිටියන්
ඉල්ලුෙව්. ඒ අය කවදාවත් එෙහම ඉල්ලුෙව් නැහැ. නමුත් දීලා
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙලොකු පිනක්. ජනාධිපතිතුමාෙග් ඊළඟ ඡන්දය
ජයගහණය කරන්න ෙම් පිනම ඇති කියලා මම කියනවා.
ෙම් අය වැෙයන් තවත් ෙහොඳ වැඩක් කරලා තිෙබනවා. දැන්
බලන්න සියයට 2, 3, 5 සහ 6 ෙපොලියට තමයි කිරි ෙගොවීන්ට ණය
ෙදන්ෙන්. හැබැයි, බැංකුව සල්ලි අච්චු ගහන්ෙන් නැහැෙන්.
බැංකුව මිනිසුන්ෙගන් අඩු ෙපොලියට තැන්පත් මුදල් අරෙගන වැඩි
ෙපොලියට ණය ෙදනවා. නමුත් ඒ න ාය ෙවනස් කරලා
වැඩිහිටියන්ෙග් ආෙයෝජනවලට, -ඒ අයෙග් බැංකු තැන්පත්වලටසියයට 12ක ෙපොලියක් ලබා ෙදනවා. ඒක ෙකොච්චර ෙහොඳ
ෙදයක්ද කියලා බලන්න. ඉස්සර ඒ ෙගොල්ෙලෝ කනගාටුෙවන්
හිටියා ඒ අයට වැඩක් කරන්නත් බැහැ, අෙප් බැංකු ෙපොලියත් අඩු
ෙවනවා කියලා. එතුමා ඒ පැත්තත් බලා තිෙබනවා. ඒකයි මම
කියන්ෙන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් superstarsලා ෙවලා
තිෙබන්ෙන් වැඩිහිටිෙයෝ; superstarsලා ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ආබාධිතෙයෝ කියලා. හැබැයි ෙම් එක්ෙකෙනක්වත් උද්ෙඝෝෂණ
කෙළේ නැහැ; ඉල්ලීම් කෙළත් නැහැ; ජනාධිපතිතුමා හම්බවුෙණත්
නැහැ. එතුමාට ඉව තිෙබනවා. ඉව අනුව තමයි එතුමා ෙම්
කටයුත්ත කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා.
එතුමා ජනමූල නායකෙයක්. ෙම් අය වැය සකස් කිරීෙම්දීත්
එතුමා විවිධ ජන ෙකොටස් හමු වුණා. එතුමා ධීවරෙයෝ හමු ෙවලා,
කර්මාන්තකරුෙවෝ හමුෙවලා, ෙගොවිෙයෝ හමු ෙවලා, පාසල්
ශිෂ
ශිෂ ාෙවෝ හමුෙවලා ෙම් සඳහා අදහස් ගත්තා.
ජනාධිපතිතුමා ඉන්න මන්දිරය - "Temple Trees" - අද ෙමොකක්
වාෙග්ද? අද එතැනට දහස් ගණන් ජනතාව එනවා. ශිෂ
ශිෂ ාෙවෝ එනවා, නරඹනවා; එතුමාත් එක්ක කථා කරනවා.
ෙකොයි ෙලෝකෙය්ද එෙහම ෙදයක් ෙකරුෙණ්? ඒ ගැන හිතලා
බලන්න. ඒ වාෙග් ජනමූල නායකෙයක් කවදාවත් පරාද කරන්න
බැහැ. එතුමාෙග් තිෙබන PR එක ෙවන කාටවත් නැහැ. ඒක
ආසියාෙව් ෙවන කාටවත් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ.

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව අවසන්
කරන්න ඇමතිතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳමයි. ඒ වාෙග්ම, වී ෙගොවියාට රුපියල් හතළිහක
සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා. රබර්වලට සහතික මිලක් දීලා
තිෙබනවා. දියර කිරිවලට රුපියල් හැටක සහතික මිලක් දීලා
තිෙබනවා. කාන්තා ව වසායකත්ව සඳහා පාෙද්ශීය සංවර්ධන
බැංකුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක ණයක් ෙදනවා.
ඊළඟට, බහුදින යාතාවලින් අල්ලන මාළුවලටත් සහතික
මිලක් දීලා තිෙබනවා. ව ාපාර මූලධර්මය අනුව, තමන්ෙග්
භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට විකුණා ගත්ෙතොත් විතරයි ව ාපාරිකයා
ඊළඟට නිෂ්පාදන කියාවලියට යන්ෙන්. එතැන කඩා වැටීමක්
තිෙබනවා නම් නිෂ්පාදන කියාවලියට යන්ෙන් නැහැ.
ධීවරයන්ෙග් මාළු විකුණා ගන්න බැරිනම් මුහුදු යන්ෙන් නැහැ.
ජනාධිපතිතුමා ඒ පැත්ත බලල, දැන් මාළුවලට සහතික මිලක්
නියම කරලා තිෙබනවා.
එතුමා තවත් ෙහොඳ වැඩක් කළා. එතුමා ෙම් ළඟදී
සාකච්ඡාවකදී කියලා තිෙබනවා, අර විෙද්ශීය යාතා
ෙම්
කටයුතුවලින් ටික ටික අයින් කරන්න කියලා. ඒ ගැන හිටපු ධීවර
ඇමතිවරයා වශෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කථාව අවසන් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙපේමදාස මහත්මයා බාරයක් ෙවලා මිරිදිය මත්ස
කර්මාන්තය නැති කළා. අද මිරිදිය මාළු ෙටොන් 45,000ක් හදනවා.
කවුද ෙම්ෙක් නිර්මාතෘ? ඒ අෙප් ජනාධිපතිතුමාය කියන එක
මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා කුකුළන් ගැනත් කිව්වා. ෙම් රුපියල්
50,000 ෙදන්ෙන් අහුලාෙගන කන කුකුළන් හදන අයට ෙන්. ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා, broilersලා හදන අයට
ෙනොෙවයි, ෙගවල්වල කුකුළන් හදන අයට ඒ සල්ලි ටික ෙදන්න,
ඒ මිනිස්සු කුකුළන් හදා ෙගන බිත්තර කයි කියලා. ඒ කුකුළන්
අහුලාෙගන කන්ෙන්. ඉස්සර කලවැද්දාෙගන් ෙබ්ෙරන්න ගෙම්
කුකුළා නැග්ෙග් ගහට. අෙප් සංස්කෘතියත් එක්ක තමයි අපි ෙම්
ගමන යන්ෙන්. අපට සංස්කෘතිය අමතක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා
තමයි පහෙන් උඩට කුකුළා දාලා තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

පහෙන් උඩට ෙමොකටද කුකුෙළක් දාලා තිෙබන්ෙන්? පහෙන්
තිර දල්වනවා; එළිය එනවා. නමුත් ඒ දවස්වල කුකුළා තමයි
alarm එක. ඉර එළිය වැෙටද්දී කුකුළා තමයි අඬලා කිව්ෙව්
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ඔන්න එළිෙවලා කියලා. අෙප් ඒ සංස්කෘතියට ගරු කරන්න
ඕනෑ. ඒ හැම සිද්ධාන්තයක්ම අෙප් ආණ්ඩුව සලකා බලා
තිෙබනවා කියලා මම කියනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට, ගරු ඊ. සරවනපවන් මන්තීතුමා.
[பி.ப. 4.14]

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அரசு
சமர்ப்பித் ள்ள இந்த 'பட்ஜட்' ஐப் பார்க்கும்ேபா
ஜனவாி
மாதத்தில் ஜனாதிபதித் ேதர்தல் வரப்ேபாகிற
என்ப
ஐயந்திாி றத் ெதாிகிற . இந்த 'பட்ஜட்' இன் ேநாக்கம் மக்கள்
நலத் திட்டங்கள் அல்ல. ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
ன்றாவ
ைறயாக ம் இலங்ைகயின் தைலவ
ராகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட ேவண் ம் என்பதற்காகத் தயாாிக்கப்
பட்டேத இந்த 'பட்ஜட்'. ச ைககைள வாாியிைறத் மக்கள்
நலைனக் க த்திற்ெகாள் ம் ஒ
தைலவராகத் தன்ைன
அப்பாவிச் சிங்கள மக்கள்
ன்னால் காட் க்ெகாள்வதற்கு
அவர்
யன்றி க்கி்றார். தமிழ் மக்கள் தன்ைன ஆதாிக்க
மாட்டார்கள் என்பைத அண்ைமயில் கிளிெநாச்சியில் ேபசும்
ேபா அவராகேவ ெதாிவித்தி ந்தார். எனேவ சிங்கள வாக்கா
ளர்கைள இலக்குைவத்ேத இந்த 'பட்ஜட்' தயாாிக்கப்
பட் ள்ள .
ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 2,500
பாய் ெகா ப்பன
வழங்கப்ப ெமன்
இந்த
'பட்ஜட்'
இல்
அறிவிக்கப்
பட்
க்கிற . வடக்கு மாகாண சைபயி டாக ஏற்ெகனேவ
ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 3,000
பாய் வழங்கப்பட்
வ கிற . வடக்கு மாகாண சைபயின்
ன்மாதிாிையப்
பின்பற்றி எல்லா மாகாணங்களி ம்
ன்பள்ளி ஆசிாியர்
க க்கு
மத்திய
அரசு
ெகா ப்பன
ெகா க்க
ன்வந்தி ப்ப
வரேவற்கத்தக்க . என்றா ம், இந்தக்
ெகா ப்பன ேபா மானதல்ல. ன்பள்ளிக் கல்வி ஒவ்ெவா
பிள்ைளயின ம் வாழ்க்ைகயில் மிக க்கியமான . அ ேவ
ஒ வாின்
வாழ்க்ைகையக்
கட் ெய ப் வதற்கான
அத்திவாரம்.
எனேவ,
அதன்மீ
அதிக
அக்கைற
ெச த்தப்பட்
க்க ேவண் ம். ஒ மாகாண சைபயாேலேய
3,000 பாைய ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்குக் ெகா க்க
ெமன்றால், மத்திய அரசு அைதவிட அதிகமாக, ஆகக்கு
ைறந்த 10,000 பாையயாவ , ெகா த்தி க்க ேவண் ம்.
அைதச் ெசய்யத் தவறியி க்கும் இந்த அரசு, அதாவ
பிள்ைளகளின்
எதிர்காலத் க்காக
த
வதற்குத்
தயக்கம்காட் ம் இந்த அரசு, 2020 என்ற எதிர்கால
இலக்குடன்
ெசயலாற்றப்ேபாவதாகத்
ெதாிவித்தி ப்ப
ேவ க்ைகயான .
எல்லாவற் க்கும் ேமலாக, அதிகாரப் பரவலாக்கத் க்
ெகதிராக ம் இந்த அரசு ெசயற்பட ஆரம்பித்தி க்கிற .
கிராம மட்டம் வைரக்கும் அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்ப ம்
என்ற ேகாஷத் டன் பதவிக்கு வந்த ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள், இப்ேபா உள் ராட்சிச் சைபகளின் அதிகாரங்க
ளி ம் ைக ைவத் ள்ளார். தமிழர்க டன் அதிகாரங்கள்
பகிரப்பட
ேவண் ெமன்
வ
த்தப்பட் வ ம்
நிைலயில், ஏற்ெகனேவ திவிெநகும சட்டத்தின் லம் மாகாண
சைபகளின் அதிகாரங்கைளப் பறித்ெத த்த இந்த அரசு,
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இப்ேபா உள் ராட்சிச் சைபகளின் அதிகாரங் களி ம் ைக
ைவத் ள்ள .
சிற் ண் ச்சாைலகள்,
கைடகள்,
ைதயற்கைடகள், சிைக அலங்கார நிைலயங்கள், நைடபாைத
வியாபாாிகள், சந்ைதகள் என்பவற்றின் லம் உள் ராட்சிச்
சைபக க்கு
இ வைர
கிைடத் வந்த
வ மானத்ைத
நி த் வதற்கு இந்த 'பட்ஜட்' வழிவைக ெசய் ள்ள . இ
உள் ராட்சிச் சைபக க்குத் தம
பிரேதசம் ெதாடர்பில்
ெவ ப்பதற்கு இ வைரயில் இ ந் வந்த அதிகாரத்தில்
தைலயீ
ெசய்வதாக அைமகின்ற .
இந்த
ன்ெமாழி
நிைறேவற்றப்பட்டால்,
உள் ராட்சிச்
சைபக க்குக்
கிைடத் வந்த மிகச் ெசாற்ப வ மான ம் கிைடக்காமேலேய
ேபாய்வி ம். அைவ தம
பகுதி மக்க க்கு ஆற்றிவ ம்
அ ப்பைடச்
சுகாதார
மற் ம்
ேசைவகள்
இதனால்
பாதிப்பைட ம்.
அரசாங்கம் உள் ராட்சிச் சைபக க்கு வழங்கும் நிதி
லங்களின் லம் இந்த இழப்ைப ஈ ெசய் ெகாள்ள
ம்
என்ற வாதம் ெபா த்தப்பா ைடயதல்ல. அதி ம் குறிப்பாக,
ேபாரால்
பாதிக்கப்பட்ட
வடபகுதியில்
உள் ராட்சி
நி வனங்கள் மக்க க்கு ஆற்றேவண் ய பணிகள் ஏராளம்
உள்ளன. ஆனால், அவற்ைற ஆற்ற
யாமல் அைவ
திண்டா கின்றன. ேபாதிய நிதி வசதி இல்லாதேத அதற்கான
காரணம். இந்த அரசின் வசம் இ க்கும் யாழ்ப்பாண மாநகர
சைபயின் குப்ைப அள் ம் ெசயற்பா கூட அங்கு சீராக
நைடெப வ ெப ம் பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . குப்ைப
அள்ள வ பவர்க க்கு
ட்
உாிைமயாளர்கள் காசு
ெகா க்கவில்ைல என்றால் குப்ைபகள் அள்ளப்படாமல்
திகளில் கிடந்ேத நா கின்றன. நிைலைம இப்ப
இ க்கும்ேபா , உள் ராட்சிச் சைபகளின் வ மானத்ைதத்
த ப்ப அவற்ைற ேம ம் பல னமாக்கிவி ம். ேபாதிய நிதி
ஆதாரங்கள் இ ந்தால்தான் உள் ராட்சி சைபகளினால்
தமக்கான அதிகாரங்கைளச் சுயாதீனமாகப் பயன்ப த்த
ம். ஆனால், இ க்கின்ற நிதி ஆதாரங்கைள ம் அழிப்
பதன் லம் உள் ராட்சிச் சைபகள் தம
அதிகாரத்ைதப்
பயன்ப த்த
யாத நிைலைமேய இந்த அரசினால்
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற .
இதனால்
வடக்கி ள்ள
உள் ராட்சிச் சைபகள் ெபாி ம் பாதிக்கப்ப ம் என்ப
நிச்சயம். எனேவ, இந்த
ன்ெமாழி
நீக்கப்படேவண் ம்.
பதிலாக, சி ெதாழில்
யற்சியாளர்க க்கு வட் யில்லாக்
கடன்கைள வழங்கி அவர்கள ெதாழில்கைள ன்ேனற் ம்
வைகயில் ஊக்குவிப்பதற்கு அரசு ன்வரேவண் ம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
"த த் நி த்த
யாத இலங்ைக" என்ற ெதானிப்ெபா ளில்
ஜனாதிபதி அவர்கள் ேநற்ைறயதினம் சமர்ப்பித்த 2015ஆம்
ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டமான , ேபாாினால்
மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்
அன்றாட வாழ்ைவக்கூட
ன்ென க்கத் தட் த்த மாறிக்ெகாண்
க்கும் மக்கைள
அதிகளவில்
ெகாண்டதான
வடபகுதிைய
விேசடமான
பிரேதசமாகக்
கவனத்திற்ெகாள்ளாைமயான ,
அப்பகுதி
மக்கைளப்
பிரதிநிதித் வம்
ெசய்கின்ற
நாடா மன்ற
உ ப்பினர்
என்ற
வைகயில்
எனக்குப்
ெப ம்
ஏமாற்றத்ைத ம் வ த்தத்ைத ம் த கின்ற .
ேபா க்குப்
பின்னரான
காலப்பகுதியில்
வடக்கில்
உட்கட்டைமப்ைப அபிவி த்தி ெசய்வதற்குப் ெப ந்ெதாைகப்
பணத்ைதச் ெசலவிட் ள்ளதாக கூறிக்ெகாள்கின்ற ஜனாதிபதி
அவர்கள், அந்தத் திட்டங்கள் ேபாாின் ஆறாத வ க்கைளச்
சுமந்
நிற்கின்ற, நைடப்பிணங்களாகத் திாிகின்ற மக்கள
வாழ்க்ைகையத்
க்கி நி த்தியி க்கின்றனவா? அைவ
அவர்கள
எதிர்காலம் ெதாடர்பில் நம்பிக்ைக ஏற்ப த்தி
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யி க்கின்றனவா?
என்பவற்ைற
ஆராய்ந்
அறிய
யற்சித்தி க்கின்றாரா? என இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்
ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அந்த
மக்கள்
மத்தியில்
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்ற,
அவர்கள
ேதைவகைள ம்
குைறகைள ம் உணர்ந் ெகாண்ட பிரதிநிதி என்ற வைகயில்
அபிவி த்தித் திட்டங்களின் பலாபலன்கள் அவர்க க்கு
இன்ன ம் கிட்டவில்ைல என்பேத நிஜமான
என்
நான்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
சனத்ெதாைக
மற் ம்
நிலப்பரப்
ஆகியவற்ைறக்
கவனத்திெல க்கின்றேபா , இந்த
ற்றாண் ல் மிகப்ெபாிய
அழி கைளச் சந்தித்த மக்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்
நிற்கின்ற பிரேதசெமான்றாகிய வடபகுதிைய அரசு விேசட
ேதைவ ைடய பிரேதசமாக ேநாக்கி, அதற்கான ஒ க்கீ
கைளச் ெசய்தி க்கேவண் ேம தவிர, ஏைனய பிரேதசங்
கைளப்ேபான்
பத்ேதா
பதிெனான்றாக அதைனக் க தி
இந்த வர
ெசல த்திட்டத்ைத
ன்ைவத் ள்ளைமைய
ஏற் க்ெகாள்ள
யா .
ஆயிரக்கணக்கான
இடம்ெபயர்ந்தவர்கள்
இன்ன ம்
மீள்கு யமர்த்தப்படாைம, ேபாதிய ேவைலவாய்ப்பின்ைம,
அதிகமான
அங்க னர்கைளத்
தாங்கியி க்கின்றைம,
காணாமற்ேபானவர்கள் பட் ய ல் அதிகமானவர்கைளக்
ெகாண்
க்கின்றைம, உற கைள இழந்
அநாைதகளாக
அவல வாழ்க்ைக வாழ்பவர்கைள அதிகமாகக் ெகாண்
க்
கின்றைம, தம
ெசாந்த நிலங்கைளப் பறிெகா த்
நிர்க்கதியாக நிற்ேபாைர அதிகமாக உள்ளடக்கியி க்கின்றைம
எனக் குைறபா களினா ம்
யரங்களினா ம் நிைறந்
காணப்ப கின்ற வடமாகாணத்ைத வர ெசல த்திட்டத்தில்
விேசடமாக ேநாக்கியி க்க ேவண் ம். வளங்கள் சமமாகப்
பகிரப்படாைம, வாய்ப் க்கள்
ைறயாக வழங்கப்படாைம
ேபான்ற
இன ரண்பாட் ற்கு
வித்திட்ட
அ ப்பைடக்
காரணிகள்
கைளயப்படாத
நிைலயில்,
ேபாாினால்
சின்னாபின்னமாக்கப்பட் ள்ள வடக்குப் பிரேதசம் ெதாடர்பில்
விேசட கவனம் ெச த்தத் தவறி, அதைன ஏறத்தாழ றக்
கணித் ள்ளைமயான
கடந்த
காலத்தில்
ெசய்த
தவ கைளேய இந்த அரசு ெதாடர்ந் ம்
ன்ென க்கப்
ேபாகின்ற என்ற எண்ணத்ைத ஏற்ப த்தி நிற்கின்ற .
ஜனாதிபதி அவர்களின் வர
ெசல த்திட்ட உைரையச்
ெசவிம த்தேபா , ஆரம்பம் தேல ரண்பா களின் ெமாத்த
வ வமாக
இ ந் வ ம்
இந்த
அரசு,
ெமன்ேம ம்
ரண்பா கைள ைவத்ேத தன அரசியைல நகர்த் வதற்குக்
கங்கணங்கட்
நிற்ப
ெதளிவாகத் ெதாிந்த . உள்நாட்ட
வர்க க்கு ஒன்ைறப் ேபசுவ ம் ெவளிநாட்டவர்க க்காக
இன்ெனான்ைறப்
ேபசுவ மாக
சந்ேதகத் க்கிடமின்றி
வரலாற்றில் பதிவாகி நிற்கின்ற இந்த அரசின் உணர்வற்ற
ேயாசைனகள் நாட் னேதா, மக்களினேதா ஆக்க ர்வமான
வளர்ச்சிக்கு
உதவப்ேபாவதில்ைல.
மக்களின்
அர்த்த
ஷ் யான
அபிவி த்திக க்குத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் அரசுடன் இைணந் பணியாற்ற ேவண் ெமன
உதட்டளவில்
அைழப் வி க்கும்
ஜனாதிபதியின்
இராஜதந்திரத்ைதக் காலாகாலமாக உணர்ந்தவர்கள் என்ற
வைகயில் அவர் வி த்த அைழப்ைபப் ெபாிதாக நாம்
அலட் க்ெகாள்ளவில்ைல. இதற்கு தமிழ் மக்க க்கான
அரசியல் தீர் , அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் உள்ளிட்ட
விடயங்களில்
உள்ள
உண்ைமத்தன்ைமைய
விளங்கிக்
ெகாள்ளாதவராகத் ெதாிவித்த க த் க்கள் வ ச்ேசர்த்
நிற்கின்றன.
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தமிழர்
தீர்வில்
உளப் ர்வமான
அக்கைறயின்றி
ெவளிநா
களின்
அ த்தங்கைளச்
சமாளிப்பதற்காக
அவ்வப்ேபா
அக்கைறேயா
ெசயற்ப வதாகக்
காண்பிக்கும் இத்தைகய அறிவிப் க்களால் உண்ைமயான
தீர் கைள அைடய
யா . தீர் கைள அைடவதற்கான
ன்ேனற்பா கைளக் கூடச் ெசய்ய
யாதி ப்ப
ஏன்
என்பைத
அரசு
எப்ேபா தான்
உணர்ந் ெகாள்ளப்
ேபாகின்றேதா ெதாியவில்ைல.
மீள்கு ேயற்றம் நிைற
ெசய்யப்பட் விட்டதாக அரசு
உண்ைமக்குப் றம்பாகக் கூ கின்ற . ஆனால், வடக்கில்
மீள்கு ேயற்றம் இன்ன ம் ர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. இ
தசாப்த காலங்க க்கு ேமலாக இடம்ெபயர்ந்த நிைலயில்
அகதி வாழ்க்ைக வாழ்ந் வ ம் மக்களின் அவல நிைல ம்
ெதாடர்ந் ெகாண்ேட
இ க்கின்ற .
யாழ்.
ெசயலகப்
ள்ளிவிபரங்க க்கு அைமவாக 5,000 க்கும் அதிகமான
கு ம்பங்கள் இன்ன ம் மீள்கு யமர்த்தப்படவில்ைல எனத்
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .
யாழ்.
ெசயலகத்
தகவல்கேள
இவ்வளெவன் கூ ம்ேபா உண்ைமயாக மீள்கு யமர்த்தப்
படாத
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
இதைனவிட
அதிகமானெதன்பைத ம் உணர்ந் ெகாள்ள
ம். வட
மாகாணத்தி ள்ள அகதி
காம்களி ம் மற் ம் தம
உறவினர்,
நண்பர்க ட ம்
வா ம்
மக்க டன்
தமிழகத்தி ள்ள அகதி காம்களி ம் ெவளியி ம் வா ம் ஓர்
இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட மக்கைள மீள்கு யமர்த் வ
ெதாடர்பில் வர
ெசல த்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படாைம
மிகுந்த மனேவதைன த கின்ற .
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
தன
'பட்ஜட்'
உைரயில்
ேவைலவாய்ப்
என்ற விடயத்தில் பாாிய
ன்ேனற்றம்
ஏற்பட் ள்ளதாகக்
குறிப்பிட் ள்ளார்.
ஆனால்,
யாழ்.
ெசயலகத்தின்கீழ் இயங்குகின்ற யாழ். மனிதவள நிைலயத்தில்
மாத்திரம் 6,000க்கும் அதிகமானவர்கள் ேவைலவாய்ப் க்
காகத் தம
ெபயர்கைளப் பதி ெசய் விட் க் காத்தி க்
கின்றனர். யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ஒட் ெமாத்த ெதாழிலற்ற
வர்கள் ெதாைகயில் ஒ
சிறிய பகுதியினேர இவர்கள்
என்கின்றேபா , யதார்த்தத்தின் உண்ைமயான பாிமாணத்ைத
விளங்கிக்ெகாள்ள
ம்.
ேபாாினால்
ஏற்பட்ட
பாதிப் களினால் ெப ம் உளவியல் தாக்கங்க க்குள்ளான
வர்கள், தம
கு ம்பங்க க்கு ஆ தல் அளிப்பதற்கு
ேவைலவாய்ப் க்க ம்
இல்லாத
நிைலயில்
ெப ம்
எண்ணிக்ைகயில் தற்ெகாைலையத் ேதர்ந்ெத த்தைம ெவந்த
ண்ணில் ேவல் பாய்ச்சுவதாக அைமந் ள்ள . நிைலைம
இவ்வா
இ க்கின்றேபா
வட பகுதிக்ெகன வர
ெசல த்திட்டத்தில் விேசடமாக ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்
படாைம வ த்தமளிக்கின்ற .
இலங்ைகயின்
சுற் லாத் ைற
பாாிய
வளர்ச்சி
கண் ள்ளளதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் வர
ெசல த்திட்ட
உைரயில் ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், வட மாகாணத்தில்
தற்ேபா
சுற் லாத்
ைறயின் உண்ைம நிைலெயன்ன?
இம்மாத
ற்பகுதியில் ெவளிநாட்டவர்கள் வட பகுதிக்குச்
ெசல்வதற்கு விதிக்கப்பட் ள்ள கட் ப்பா கள், ெமல்லத்
ளிர்விட்ட சுற் லாத் ைறைய அங்ேக ேகள்விக்குாியதாக
மாற்றிவிட் ள்ள . கடந்த சில நாட்களில் 15,000க்கும்
ேமற்பட்டவர்கள் வட மாகாணத்திற்கு விஜயம் ேமற்
ெகாண் ள்ளதாக இரா வப் ேபச்சாளர் கூறியி ந்தா ம்
வட மாகாணத்தில் ெவளிநாட்டவர்கைளக் காண்ப அாிதி ம்
அாிய விடயமாகேவ மாறி ள்ள . யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள
ேஹாட்டல்கள் பயணக் கட் ப்பா கள் காரணமாக அண்ைமக்
காலமாகப் பாாிய
ழ்ச்சிைய எதிர்ேநாக்கியி க்கின்றன.
தம ெபயர்கைளக் குறிப்பிட ேவண்டாம் எனத் ெதாிவிக்கும்
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ேஹாட்டல்களின் நிர்வாகத்தினாின் தர க க்கு அைமவாக
ேஹாட்டல்
' க்கிங்'
ெப ம்
சாிைவக்
கண்
ப்ப
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள . அர்த்த ர்வமான அதிகாரங்கள்
ஏ மின்றி ெபய க்காக உள்ள சில அதிகாரங்கைளக்ெகாண்
இயங்கிக்ெகாண்
க்கின்ற வட மாகாண சைப, வடக்கில்
சுற் லாத்
ைறைய
ேமம்ப த் ம்
ேநாக்கில்
இ
வாரங்க க்கு ன்பாக வடக்கு சுற் லாத் ைற ஒன்றியத்ைத
ஸ்தாபித்தி ந்த . இதன் ஒ கட்டமாக வட மாகாண தல்வர்
குஞ்சுக்குளம் வி திையத் திறந் ைவத்தி ந்தார். இப்ப யாக
நம்பிக்ைகத்
ளிகள் உ வாகிக் ெகாண்
க்ைகயில் வட
மாகாண
பயணக்
கட் ப்பா கள்
அந்நம்பிக்ைகைய
அ ேயா தகர்த் வி வதாக அைமந்தி க்கின்றன.
மீன்பி அபிவி த்தியில் விேசட கவனம் ெச த்தியி ப்
பதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார். 1983ஆம் ஆண் ல்
இலங்ைகயின் ெமாத்த மீன் உற்பத்தியில்
ன்றிெலா
பங்ைக வழங்கிய மயி ட் த்
ைற கம் உயர் பா காப்
வலயம் என்ற ேபார்ைவயில் தற்ேபா
கடற்பைடயினரால்
ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ளைம ஒட் ெமாத்த வட மாகாண
மீன்பி
வளர்ச்சியி ம் பாாிய பின்னைடைவ ஏற்ப த்தி
நிற்கின்ற . இன்
சுழி ரத்தி ள்ள தி வ நிைலக் கடற்
பிரேதசத்தில் மீன்பி ப்பதற்கு அ மதி ம க்கப்பட் ள்ளதால்
அப்பகுதி
மக்கள்
தம
அன்றாட
வாழ்க்ைகையக்
ெகாண் நடத்தேவ திண்டா கின்றனர்.
வடக்குப் பிரேதசம் ெதாடர்ந்
மாற்றாந்தாய் மனப்
பான்ைம டன் ேநாக்கப்ப கின்ற என்பைத எ த் ணர்த்
வதற்கு, அப்பகுதிகளி ள்ள பாாிய ெதாழிற்சாைலகைள
இயங்க ைவப்பதற்கான ஆக்க ர்வமான
யற்சிகைள அரசு
எ க்காைமயான இன் ெமா சிறந்த உதாரணமாகும்.
ஜனாதிபதி அவர்கள் தன ேநற்ைறய வர ெசல த்திட்ட
உைரயின்ேபா , ம பானம் தயாாிப்பதற்காகப் பயன்ப த்தப்
பட் க் ைகவிடப்பட்
ந்த ஹிங்குராைன மற் ம் ெபலவத்ைத
சீனிக் ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள 2012இல் அரசு மீளப்
ெபா ப்ேபற்றி ந்ததாக ம்
அதன்
லமாக
சீனி
உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்கு ஏற்பா கைளச் ெசய்தி ந்ததாக
ம் சுட் க்காட் யி ந்தார். இ
ஊவா மற் ம் கிழக்கு
மாகாணங்களி ள்ள ஏறக்குைறய 25,000 கு ம்பங்களின்
வாழ்வாதாரத்திைன - சம்பாத்தியத்திைன ன்ேனற் வதற்கு
உதவ
ம் என ம் 2015 - 2016 காலப்பகுதியில் இலங்ைக
சீனிக் கம்பனியின்கீழ் கந்தளாய், ஹிங்குராைன, ெபலவத்ைத
ஆகிய
இடங்களில்
ந ன
சீனித்
உற்பத்தித்
ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்குவதற்கும் சி பற்
நில
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திக்கும் 5,000 மில் யன்
பாைய
ஒ க்கீ ெசய்வதாக ம் ன்ெமாழிந்தி க்கிறார். இ அந்தப்
பகுதி மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் நம்பிக்ைக த கின்ற
நல்ல ெசய்தியாக அைமந்தி க்கும். ஆனால், த்தத்தினால் மிக
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள வட மாகாணத்தில் விரல்விட்
எண்ணக்கூ யதாக இ ந்த ெதாழிற் ைறகைள ேய ம் மீள
ஆரம்பிப்பதற்கு
இ ேபான்ற
அறிவிப் க்கைள
ஏன்
வி க்கவில்ைல?
அதற்காக
எந்த
யற்சி ம்
எ க்கப்படவில்ைல? தம
வ மானத்ைத ஈட் வதற்கு
ஏேத ம் வழிவைககள் இ க்கின்ற பிரேதசங்களில்
திய
வாய்ப் க்கைள
ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதற்கு
இ க்கின்ற
அக்கைற, த்தத்தால் அைனத்ைத ம் இழந் நிற்கின்ற தமிழர்
பிரேதசம் என்
வ ம்ேபா
மங்கி மைறந் ேபாகின்ற
என்ப
வியப்பாக ள்ள . இ , அரசுக்குள் இ க்கின்ற
தமிழர் விேராதப்ேபாக்கிைன அ ெயாற்றியதாகேவ அைமந்
ள்ள என்பைதக் காட் கின்ற .
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Madam Chairperson, please give me one more
minute.
ஒ காலத்தில் வடக்கி ள்ளவர்க க்கு நம்பிக்ைகயளித்
ெப ம் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்கிய காங்ேகசன் ைற
சீெமந்
ெதாழிற்சாைல, ஆைனயிற
உப்பளம், பரந்தன்
இரசாயனத்
ெதாழிற்சாைல,
வாைழச்ேசைன
காகிதத்
ெதாழிற்சாைல, ஒட் சுட்டான் மட்பாண்டத் ெதாழிற்சாைல
மற் ம் இறக்காமம் ெதாழிற்சாைலகள் என்பன இன்ைறய
நிைலயில்
ைகவிடப்பட்
ெசய ன்றிக்
கிடக்கின்றன.
இவற்ைற மீண் ம் இயங்கைவப்ப
ெதாடர்பாக கடந்த
ஆண்
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ெதாிவிக்கப்பட்ட
ேயாசைனகள்கூட இம் ைற வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ெபய க்காகேவ ம்
உள்ளடக்கப்படாைம
மிகுந்த
ஏமாற்றத்ைதத் த கின்ற .
"அபிவி த்தி நடக்கின்ற ; அபிவி த்தி ெசய்கின்ேறாம்"
என அ க்க கூறிக்ெகாள்கின்ற அரசின் அபிவி த்திகளில்
ெப ம்பாலானைவ பிரதான
திகைளச் ெசப்பனி கின்ற
அலங்கார அபிவி த்திகளாகேவ இ க்கின்றன. மாறாக,
உள்வ ம் திகைள அபிவி த்தி ெசய்கின்ற விடயத்ைத அரசு
கண் ெகாள்வதில்ைல என்பதற்கு எம
பிரேதசத்தி ள்ள
திகேள
சான்
பகர்கின்றன.
பிரதான
திகைள
அபிவி த்தி ெசய்வ
தவெறன்
நான் குறிப்பிடவில்ைல.
ஆனால், உள்வ ம் திகைள அபிவி த்தி ெசய்கின்றேபாேத
சாதாரண ஏைழ மக்கள் நன்ைமயைடய
ம். உள்வ ம்
திகைள அபிவி த்தி ெசய்தால் மாணவர்கள் பாடசாைலகள்
மற் ம் tuition வகுப் க க்கு எளிதாக ம் ேநரகாலத் ட ம்
ெசன் வர
ம்; கிராமங்களி ள்ள ேநாயாளர்கைள
விைரவாக ைவத்தியசாைலக க்கு ெகாண் ேசர்க்க
ம்;
விவசாயிகள் தமக்குத் ேதைவயான உபகரணங்கைள வயல்
நிலங்க க்கு எ த் ச்ெசல்ல ம் ெபா ட்கைள இறக்கிேயற்
ற ம்
ெமன்
கூறி, ேநரம் ேபாதாைமயால் என
உைரைய இத் டன்
த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 4.30]

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුළු රටම සතුටින්,
පෙබෝධෙයන් සිටින ෙමවැනි අවස්ථාවක, අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය
ෙල්ඛනය පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව
ලැබීම මා මාෙග් භාග යක් හැටියට සලකනවා.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක ෙම් වාෙග් පශංසනාත්මක,
දර්ශනීය අය වැයක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ කියන එක මෙග්
ඉතිහාසය තුළ මා අත්දැකලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ජනතා අභිපායයන් ඉෂ්ට කරමින්, ජන ජීවිතෙය් පශ්න, ගැටලු,
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[ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා]

ෙව්දනාවලට පිළියම් ලබා ෙදමින්, ෙම් වාෙග් ලස්සනට හදපු අය
වැයක් ෙලෝක ඉතිහාසෙය්ත් නැහැය කියන එක තමයි මෙග්
හැඟීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අය වැෙයන් මුළු රටම
සන්ෙතෝෂ වුණා. ඊෙය් රබන් ගහලා, රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා, ජය
ෙඝෝෂා කරලා මුළු රටම එකම පිබිදීමකින් කටයුතු කළා. නමුත්,
ෙම් ගැන සතුටු ෙනොවන එකම පක්ෂය තමයි, විපක්ෂය. ෙම් අය
වැය එතුමන්ලාට මළගමක් වුණා. ඌෙව් ලබපු බරපතළ
පරාජෙයන්, ඒක ජයගහණයක් කියලා සිහින මැව්ව එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙම් අය වැය නිසා ඊෙය් ෙපොෙළොවට සමතලා
වුණාය කියන කාරණය මා සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරනවා.
ඊෙය් විපක්ෂය දිහා බැලුවාම මට කනගාටු හිතුණා. අර
කථාවක් තිෙබනවා ෙන්, "ඇටිෙකෙහල් කාපු උගුඩුෙවෝ වාෙගයි"
කියලා. එතුමන්ලා ඊෙය් එෙහම තමයි හිටිෙය්; "කීං" ගෑෙව් නැහැ.
කට්ටිය freeze ෙවලා ගියා. මම එක එක්ෙකනාෙග් මුහුණු දිහා
බැලුවා, අෙන් ලස්සණයි කියන්න. හැබැයි ඒ මුහුණු හරියට
උණහපුළුවන්ෙග්
මුහුණු වාෙගයි තිබෙණ්. විපක්ෂය ඊෙය්
ෙමවැනි පහළ තත්ත්වයකට වැටුණා. අද ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න
පටන් ගත්තා. එතුමන්ලා අර පරණ තැටිය අහනවා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණත් අද පරණ ෙබරය වයන්න ගත්තා; සංඛ ා ෙල්ඛන
හබයක් කරන්න ගත්තා. සංඛ ා ෙල්ඛනවල ෙනොෙවයි පශ්නය
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙක් කියාකාරිත්වය ගැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
සංඛ ා ෙල්ඛනවල ෙපොඩි ෙපොඩි එහාට ෙමහාට වීම් සිදු ෙවන්න
පුළුවන්. නමුත් පඩි පත අතට ගන්න ෙකොටයි ෙම්ෙක් ඇත්ත
ෙබොරුව ෙත්ෙරන්ෙන්. පඩි පත අතට ගන්ෙන් නැතිව ෙමතැන
විගහ කරනවා රුපියල් 2,500යි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා;
රුපියල් නවසිය ගණනයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති අය ෙනොෙවයි ෙමතුමන්ලා. පැහැදිලිවම ඒ අය
බයයි. ඊෙය් පැහැදිලිවම එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණත් බෙයන් උමතු වුණා.
ජනතාවෙග් ෙල් කඳුළු, දුක් සුසුම් සියල්ල කැටි කරලා තමයි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය හැදුෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, එතුමා ශී ලංකාව පුරාම ඉන්න සියලු ෙදනාම
ෙගන්නුවා. ෙගොවීන්, කම්කරුවන්, ධීවරයන් ෙගන්වලා ඔවුන්
එක්ක සාකච්ඡා කළා. බලන්න, අද ඔවුන් තුළ තිෙබන්ෙන් ෙමොන
තරම් සතුටක්ද?
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට ෙකොණ්ඩය කපන්න සැලූන්
එකකට යන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අද එතුමන්ලා සැලූන්
එකකට යන්න බෙය් ඉන්නවා. ඇයි? සැලූන් එකකට ගිහින්
විරුද්ධව කථා කරන්න බැහැ. සැලූන් එකක් දමා ගන්න ඉන්න
තරුණෙයකුට, සැලූන් එකක් කරන ෙකෙනකුට පවා අද ෙම් අය
වැෙයන් සහන සලස්වලා තිෙබනවා.
ඇවිදිමින්, වීදි සංචාරය කරමින් තමන්ෙග් බඩු ටික විකුණන
ෙවෙළන්ඳාට, කඩ මණ්ඩිෙය් ෙවෙළන්ඳාට, ගෙම් සුළු
ෙවෙළන්දාට ෙමොන තරම් සහනයක් ද අද සැලසී තිෙබන්ෙන්?
ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ෙම් ගරු සභාෙව්දී තර්ක විතර්ක කළා. ෙම්
රෙට් දුප්පතුන්ට කිසිම සහනයක් නැහැයි කිව්වා. බිංදුවයි, බිංදුවයි,
බිංදුවයි දශම ගණනක් කියලා තමයි විගහ කෙළේ. ෙමොන
ෙබොරුවක්ද ෙම්ක? දිවි නැඟුම හය වැනි වතාවටත් මුළු රටම
උත්සවශීෙයන් පසු ගිය සතිෙය් ආරම්භ කළා. මුළු රටම දිවි
නැඟුෙමන් පිබිදිලා. දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ඉහළට
ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන් උසස් සමාජ තත්ත්වයකට එසවී ෙගන
එනවා. ෙම්වා දකින ෙකොට ඉන්න බැහැ.
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ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ගමට යන්ෙන් නැහැ. ගම පළාතකට යන්ෙන්
නැහැ. ෙකොළඹ ඉඳලා ටක ටක, ටක ටක ගාලා අර
ෙකොම්පියුටරෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන ටික ගහනවා. සංඛ ා ෙල්ඛන
ටික ගහලා කියනවා, "ෙම්ක ෙමෙහම ෙනොෙවයි, ෙමෙහමයි,
ෙමෙහමයි" කියලා. ගමට යන්න ඕනෑ; ගෙම් මිනිස්සු එක්ක
කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවලා
තිෙයන්ෙන් කියලා අහන්න ඕනෑ. එෙහම යන්ෙන් නැතිව
ෙකොළඹ ඉඳලා කරන විගහවලින් ෙම් වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමඟ යවන්නට දරන උත්සාහය අසාර්ථක උත්සාහයක්
ෙවනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ,
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලන්න, රාජ
ෙසේවෙයන් අද තෘප්තිමත් ෙසේවයක් ලබන්න ඉඩ කඩ සලස්වා
තිෙබන හැටි. දක්ෂ කළමනාකාරිත්වයක් ෙම්ක. දක්ෂම දක්ෂ
කළමනාකාරීත්වයක්. තෘප්තිමත් ෙසේවයක් ෙකෙනකුට ලබා
ගන්නට පුවවන් කමක් තිෙබනවා නම්, තෘප්තිමත්ව ෙසේවය
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් ඒක ෙන්ද වටින්ෙන්?
අද තිෙබන තැපැල් ෙසේවය පිළිබඳව බලන්න. තැපැල්
ෙසේවෙය් නියුතු තැපැල්කරුවා ඈත ගම්වලට පයින් ගිහිල්ලා,
නැත්නම් push bicycle එෙකන් ගිහිල්ලායි ලියුම් ෙබදා එන්ෙන්.
අද ඒ අය ෙකොපමණ තෘප්තිමත් වනවාද කියලා බලන්න. ඒ
අහිංසක සතුට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
ෙමොන තරම් ආශිර්වාදයක්ද? ෙම් රටට ෙමොන තරම්
ආශිර්වාදයක්ද? රාජ ෙසේවකෙයෝ සියලු ෙදනාටම අද සහන
මිලකට බයිසිකල් ලබා ෙදනවා. සෑම ෙකෙනකුටම සහන මිලකට
යම් කිසි ෙදයක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අද සකස් ෙවලා
තිෙබනවා. තෘප්තිමත් ෙසේවයක් සඳහා අවශ පදනම, ඉඩකඩ අද
සකස් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් අය වැයකින්
මීටත් වඩා ෙවන ෙමොනවාද අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්න
තිෙබන්ෙන්? ෙගොවියා, කම්කරුවා, ධීවරයා ඇතුළුව ෙම් රෙට්
අස්සක් මුල්ලක් නෑර සමාජෙය් සෑම ක්ෙෂේතයකම අය ෙම් අය
වැයට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන විපක්ෂය සන්ෙතෝෂ
වන්න ඕනෑ. විපක්ෂය හැම දාම වරද්දා ගන්නවා. විපක්ෂය
ෙම්ෙක් ෙගෞරවය ගන්න කැමති නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්
බලන්ෙන් බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ, ෙකෙසේ ෙහෝ ආණ්ඩුව ගන්නයි.
ඒකට තමයි, ඒකායන කුහකකෙමන් ඔවුන් ෙම් ගමන යන්ෙන්.
එෙහම ගිහිල්ලා විපක්ෂයට කවදාවත් ෙම් ආණ්ඩුව ගන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්ක මනුෂ කෙමන් පිරුණු ආණ්ඩුවක්.
ආඩම්බරකාර පිෙයක්, ෙගෞරවනීය තාත්තා ෙකෙනක්, රටට ෙද්ශයට- ආදරය කරන රාජ නායකෙයක්, බටහිර ජාතීන්ට හිස
ෙනොනමන නායකෙයක්, කුමන අයුරකින්වත් පරාජය කළ
ෙනොහැකි නායකෙයක් අද අපට ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් කියන කරුණ
ඔබතුමිය ලියා තබා ගන්න. දහඅට ලක්ෂ ගණනකින් ෙනොෙවයි,
ඉදිරිෙය්දී පවත්වන ජනාධිපතිවරණෙය්දී විසිපන් ලක්ෂයකින්
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයගහණය කරනවාය කියන එක මා
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? සකල ජනතාවටම සන්ෙතෝෂ වන්න
පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් එතුමා සකස් කරලා තිෙබන
නිසායි. බන්ෙද්සියක තබා ෙක්ක් කෑල්ලක් දුන්නා වාෙග්
ෙනොෙවයි එතුමාට ෙම් ආණ්ඩුව භාර දුන්ෙන්. දුක් ෙව්දනා, කඳුළු,
ෙල්, දහඩිය පිටිනුයි එතුමා ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ෙත්. මහා දුකක්
විඳෙගනයි එතුමා ෙම් රාජ පාලනය කෙළේ. විපක්ෂය එතුමාෙග්
කකුෙලන් ෙමොන තරම් ඇද්දාද? ෙලෝකය වෙට් ගිහිල්ලා විපක්ෂය
ෙමොන තරම් ෙක්ළාම් කිව්වාද? ෙම් ආණ්ඩුවට ණය ෙදන්න එපා
කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා කිව්වා.
එල්ටීටීඊය එකට උදවු කළා. එල්ටීටීඊයට
විපක්ෂය පුංචි
උදව්වක්ද කෙළේ? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්
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ෙගොල්ලන්ට ඡන්දය ඉල්ලන්න ලජ්ජා නැද්ද කියලා මා අහනවා.
මනුෂ ෙයකුට ලජ්ජා නැතිකමට වඩා තවත් ෙදයක් තිෙබනවාද?
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙම් රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට ගිවිසුම් ගහන්න පුළුවන්. සමාගම්
පවා ගිවිසුම් ගහනවා. හැම එකකටම ගිවිසුම් ගහනවා. ගිවිසුම්
ගහන ෙකොට ෙදපාර්ශ්වයක් ඉන්න ඕනෑ. විවාහ මංගල යකදී
ෙනෝනාෙගයි, මහත්තයාෙගයි ගිවිසුමක් තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුම
තමයි විවාහ මංගල්ලෙය්දී අත්සන් කරන්ෙන්. මනමාලයා නැතිව
මනමාලි ඇවිල්ලා ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා යනවාද? එෙහම
නැත්නම්, මනමාලි නැතිව මනමාලයා ඇවිල්ලා ඒ ගිවිසුම අත්සන්
කරලා යනවාද?
බලන්න, ජාතිය පාවා දුන් ඉතිහාසය? ෙබොෙහොම පහත්
ඉතිහාසයක්, ෙම් රටට අෙගෞරව කරපු ඉතිහාසයක් අපට හිමි
වුණා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා කිලිෙනොච්චියට ගිහිල්ලා
එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ආවා. එල්ටීටීඊ
නායකයා සිටිෙය් නැහැ. නමුත්, එතුමා ගිහිල්ලා අත්සන් කරලා
ආවා. ඒ සිද්ධිය ෙමොන තරම් පහත්ද, ෙමොන තරම් අවලක්ෂණද?
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් ෙම් ජාතිෙය් අභිමානය
එල්ටීටීඊ එෙක් කකුල් ෙදක ළඟ පූජා කරපු ඉතිහාසයක් ෙන්ද?
ෙම් වාෙග් නායකෙයෝද නැවත ෙම් රටට ෙග්න්න හදන්ෙන් කියන
එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව
විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විපක්ෂය ෙගන යන ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ හැම දාම කුහකකෙමන්, ඊර්ෂ ාෙවන් කරන එකක්ය
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමියට කියන්න ඕනෑ. ෙම්
රටට ෙලොකුම වංචාව කරන්ෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි. ෙම්
රටටත්, ජනතාවටත්, ෙලෝකයටත් කරන ෙලොකුම වංචාව, ෙබොරුව
කරන්ෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දර්ශනය
ෙමොකක්ද? මාක්ස් දර්ශනය. මාක්ස් දර්ශනය කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? මාක්ස්, ෙලනින්, එංගල්ස්ලාෙග් දර්ශනය කර පින්නා
ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අවස්ථාවාදීව කරන ෙම් වංචාව
ෙමොකක්ද? "විප්ලවයකින් ෙතොර සමාජවාදයක් නැත" කියන
න ාය මත පිහිටපු පක්ෂය තමයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ.
යුෙගොස්ෙලෝවැකියානු විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ ධනපතියන් පමණක්
ෙනොෙවයි, ධනපතියන්ෙග් අතදරුෙවෝත් මරලා රටක පාලන බලය
අල්ලන්න කියපු මාක්ස් දර්ශනෙය් සිටින මිනිස්සු, තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය හංගා ෙගන අද අෙනක් අයෙග් ඇෙහේ
තිෙබන ෙරොඩ්ඩ අයින් කරන්න යනවා. ඒ ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණයි. අද ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක තමයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන
පක්ෂ තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට ෙබොරු කරන්න එපා. ඇත්ත
දර්ශනයක ඉන්න කියන එක අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට මතක්
කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත කථා කරන්න.
මම අවසාන වශෙයන් එකක් කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙයෝජනාවක් කරන්න
කැමතියි. ඒ ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ජනාධිපතිවරණෙය්
දී ජනාධිපතිතුමාට නිතරගෙයන් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා ෙවන්න
ෙදන්න. සටනක් නැහැ. One horse race in an open field.
ෙම්කයි සැබෑ තත්ත්වය. ඌව ගැන හිතන්න එපා. ඌෙවන්
තමුන්නාන්ෙසේලා ජයගාහී පරාජයක් ලබා ගත්තා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජයගහණය නම් අපි ඒකට හරි කැමැතියි.
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා හිනා ෙවනවා. ෙහොඳයි,
මැතිතුමනි.

මම විතරයි ඉන්ෙන්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ඌෙව් ජයගහණය ඕක නම්, අපි කැමැතියි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මෙගන් අහ ගන්න ඕනෑ ෙවලා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
ෙමොනවා
අහ
ගන්න
ද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 64,000ක් මරපු ඉතිහාසය; පා, කළු
බළල්ලු, කහ බළල්ලු, ෙලෝරන්ස් කුලී මැර හමුදාව, රාජ
තස්තවාදය ඒ සියල්ලම තබා ෙගන ෙම් රෙට් ෙකොල්ෙලෝ මරපු
ඉතිහාසය තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් මැරිලා ඉපදුණු අය වාෙග්යි. බුදු
හාමුදුරුෙවෝ ෙවලා; ෙබෝ පැළ ෙවලා. හැබැයි, ෙකස් ගිහිල්ලා.
දැන් වැඩක් නැහැ. කාලය ගිහින් ඉවරයි. දැන් අශ්වයා පැන ගිහින්
ඉවරයි, ඉස්තාලය වහන්න විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙවන කරන්න
ෙදයක් නැහැ.
මතක තබා ගන්න. ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී ෙලොකුම ජයගහණය
ජනාධිපතිතුමා ලබන බව පකාශ කරන අතර, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[பி.ப. 4.44]

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்ப அரசினால் இந்த ைற
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கும் பத்தாவ வர ெசல த்திட்டத்ைத
த்த ெவற்றிக்குப் பின்னர் எமக்கு அளிக்கப்பட்
க்கும்
ன்ேனற்றகரமான ஒ
வர
ெசல த்திட்டமாக நான்
பார்க்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் அதிகமாக கஷ்டத்தி ம்
ன்பத்தி ம் வா பவர்கள் விவசாயிகளாவர். குறிப்பாக,
எம
வன்னி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு
விவசாயத்ைத நம்பி வா கின்ற கு ம்பங்கள் அதிகமாக
காணப்ப கின்றன.
வரட்சியினால்
பாதிக்கப்பட்ட
விவசாயிகள் இந்த ைற ெப ம்ேபாக ேவளாண்ைமையச்
ெசய்ய
யாமல்
தவித் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
நிவாரண அ ப்பைடயில் தங்களின் விைத ெநல்ைலப்
ெப வதற்கு ஏற்பா
ெசய் மா
அவர்கள்
எங்களிடம்
ேவண் ேகாள் வி த்தி ந்தார்கள். இந்த விடயம் ேமதகு
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் கவனத் க்குக்
ெகாண் ெசல் லப்பட்ட . அதற்கைமய விவசாயிகைள
ஊக்குவிப் பதற்காக ம் வரட்சியி
ந் அவர்கைள வி விப்
பதற்காக ம் ஏற்ெகனேவ அ
க்கும் உர மானியத்ைதத்
ெதாடர்ந் ம் வழங்குவதற்கான ஏற்பா
இந்த வர
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[ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා]

ெசல த்திட்டத்தில் ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . வரட்சியால்
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் ஓர் உத
ெதாைகையயாவ
த மா தான் ேகட்டார்கள். ஆனால், அவர்க க்கு விைத
ெநல்ைல இலவசவாக வழங்குவதற்கு ஏற்பா
ெசய்யப்
பட்
க்கின்ற . விவசாயிகள் தங்க ைடய அ வைடயின்
ெபா
உாிய பயைனப் ெபற
யாத நிைல காணப்பட்ட .
அைதக்
க த்திற்ெகாண்
ெநல் க்கான
உத்தரவாத
விைலைய 34
பாயி
ந் 40
பாயாக அதிகாிப்பெதன
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்
பட்
க்கின்ற .
இேதேபான் , ஒ லீற்றர் பா க்கான உத்தரவாத விைல
60
பாய் எனக் குறிப்பிடப்பட்
ப்பதால் கால்நைட
விவசாயிக ம் நன்ைமயைடய இ க்கிறார்கள். எனேவ, இந்த
வர ெசல த்திட்டமான விவசாயிக க்குப் பாாிய நன்ைம
பயக்கக்கூ யதாக இ க்கும். இன் இலங்ைகயில் குறிப்பாக
கிராமங்களில் வாழ்கின்ற விவசாயிகள் எதிர்ேநாக்குகின்ற
க்கியமான பிரச்சிைன யாைனகளின் ெதால்ைலயாகக்
காணப்ப கின்ற . அவர்களின் விவசாய ெசய்ைகக்கு காட்
யாைனகளால் பாாிய ேசதம் விைளவிக்கப்ப கின்ற . அந்த
வைகயில், இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் யாைனகளால்
ேசதமாக்கப்ப கின்ற விவசாய நிலங்கைள ம் உள்ளடக்கும்
வைகயில்
காப்
தித்திட்டத்ைத
விாி ப த் வதற்கு
ன்ெமாழியப்பட்
ப்பதான
உண்ைமயில் வரேவற்கத்
தக்க .
இலங்ைகயில் வாழ்கின்ற ெதாழில் வர்க்கத்தினைரப்
பார்த்தால்
அதில்
அரச
ஊழியர்கள்
மிக
க்கியமானவர்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். அவர்கைளச்
சந்தித் ப்
ேபசினால்,
எப்ெபா
சம்பள
உயர்
கிைடக்குெமன் ேகட்பார்கள். சிறிய அளவில் சம்பள உயர்
கிைடத்தா ம், குறிப்பிட்ட வய க்கு
ன்னர் ஓய் ெபற
எதிர்பார்த்தி ந்தவர்க க்கு இந்த வர
ெசல த்திட்டத்
தின் லம் பாாிய நன்ைம கிைடக்கவி க்கின்ற . அரச
ஊழியர்களி்ன ஆகக்குைறந்த அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத
பதிைனயாயிரம் பாயாக அதிகாிப்பதற்கு இந்தத் திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்
ப்பைதயிட்
அரச ஊழியர் சார்பாக
நான் வரேவற்கின்ேறன். அத் டன், வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப
மற் ம் ஏைனய ப கைள ம் ேசர்த் எதிர்காலத்தில் ஓர் அரச
ஊழியர்
இ பத்ைதயாயிரம்
பாய்
சம்பளத்ைதப்
ெபறக்கூ யதாக இ க்கும்.
அேதேபான்
ெபா ஸ்
உத்திேயாகத்தர்கள்,
தபாற்காரர்கள் ேபான்றவர்க க்கும் அரச
ைறயி ள்ள
ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கும் குைறந்த விைலயில்
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்குவதற்கு இந்த வர
ெசல த்திட்டம்
ஏற்பா
ெசய்தி ப்பைத ம்
நாங்கள்
வரேவற்கின்ேறாம்.
இன் ெமா
க்கியமான
விடயம்,
அரச
திைணக்களங்களில் தற்கா கமாக ேவைல ெசய்கின்றவர்கள்
தங்கள
நிரந்தர
நியமனம்
ெதாடர்பில்
பாாிய
எதிர்பார்ப்ேபா இ ந்தார்கள். அ
ெதாடர்பில் குைறந்த
180
நாட்க க்கு
ேமல்
ேவைல
ெசய்த
தற்கா க
ஊழியர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கும், இன் ம்
50,000
இைளஞர்கைள
அரச
ேசைவயில்
இைணத் க்ெகாள்வதற்கும்
அவர்க க்குப்
பயிற்சிக்
காலத்தில் 8,000 பாய் ெகா ப்பன வழங்குவதற்கும் இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்
ப்பைத
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.
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அ த்ததாக, இந்த நாட் ன் கல்வி வளர்ச்சிைய ேம ம்
உயர்த் வதற்கும்
சிறந்த
கல்வியாளர்கைள
உ வாக்குவதற்கும் ஏ வாக இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில்
கல்விக்கு
மிக
க்கிய
இடம்
ெகா த்தி ப்பைதக்
காண
கிற . குறிப்பாக, யா ேம எதிர்பார்க்காத வைகயில்
ஆரம்பக்கல்வியின் ஆரம்பகர்த்தாவாக இ க்கின்ற ன்பள்ளி
ஆசிாியர்கைள
இந்த
வர
ெசல த்திட்டம்
ெகளரவித்தி க்கின்ற .
அவர்க க்கு
2,500
பாய்
ெகா ப்பன ம் அத் டன் அவர்கள் 10,000 பாய் வைரயான
கடைனப்
ெப வதற்கும்
இதில்
ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . ேம ம், ஆயிரம் பாடசாைலகள்
ேவைலத்திட்டத்திற்குப்
பல
மில் யைன
ஒ க்கியி ப்பதி
ந் ம்,
கிராமியப்
பாடசாைலகளின்
வசதிகைளத் தர யர்த் வதற்கு 1,500 மில் யன்
பாய்
ஒ க்கப்பட்
ப்பதி
ந் ம்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தின் லம்
இந்த
அரசாங்கம்
கல்விக்கு
எந்தள க்கு
ஊக்கமளிக்கின்ற
என்பைத
நாங்கள்
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .
இேதேபான்
ஐந்தாம் ஆண்
லைமப் பாிசில்
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மாணவர்கள் கடந்த காலங்களில்
500
பாய்
ெகா ப்பனைவத்தான்
ெபற்றி ந்தார்கள்.
ஆனால், இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில் அதைன 1,500
பாயாக
அதிகாித் க்
ெகா ப்பதற்கு
ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . ேம ம், ஆசிாியர்க க்கிைடயில்
காணப்ப கின்ற பதவி யர் , சம்பள
ரண்பா
ேபான்ற
பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்கும்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில் ஏற்பா கள் காணப்ப கின்றன.
இன்
வன்னி மாவட்டத்தில்
ல்ைலத்தீ , மன்னார்,
வ னியா
ேபான்ற
பிரேதசங்களி ள்ள
பின்தங்கிய
பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற .
எனேவ, இந்த ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நீக்குவதற்கு சுமார்
50,000 ஆசிாிய உதவியாளர்கைள நியமிப்பதற்கு இந்தத்
திட்டத்திேல ஏற்பா
ெசய்யப்பட் ள்ள . அவர்க க்கு
ஆரம்ப கட்டமாக, அதாவ
பயிற்சிக் காலத்தில் சுமார் 9,500
பாய் சம்பளத்ைத வழங்கி, அந்தப் பாடசாைலகளின்
குைறகைள
நீக்குவதாகக்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
பிள்ைளகளின் கல்வி வளர்ச்சிைய ேமம்ப த் வதற்கான
இந்தத் திட்டம், உண்ைமயில் கிராமப் ற மக்க க்கு, அதி ம்
நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வன்னி மாவட்டத் க்கு,
இ
ேப தவியாக இ க்கும் என்பைத இந்த இடத்தில்
கூறிக்ெகாள்வ மிக ம் ெபா த்தமாகும்.
இேதேபான்
ஒ சில
ள்ளிகள்
குைறவினால்
பல்கைலக்கழகத் க்குத் ெதாி ெசய்யப்படாமல் இ க்கின்ற
மாணவர்க க்குக்கூட இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில்
உதவியளிக்கப்பட்
க்கின்ற . அதாவ , சுமார் 50,000
மாணவர்க க்கு ெதாழில் ட்பக் கல்வியி டாக நல்லெதா
எதிர்காலத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக ஒவ்ெவா மாணவ க்கும்
3,000
பாய் மாதக் ெகா ப்பனவாக வழங்குவதற்கும்
ஏற்பா ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . அத் டன், பல்கைலக்கழக
மாணவர்க க்கு
'மஹாெபால'
திட்டத்தின் லம்
வழங்கப்ப கின்ற
ெகா ப்பன
பலவ ட
காலமாக
உயர்த்தப்படாமல் இ ப்ப
நாங்கள் அறிந்த விடயம்.
ஆனால், 2,500 பாயாக இ ந்த அந்தக் ெகா ப்பன இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
4,000
பாயாக
உயர்த்தப்பட்
ப்ப
உண்ைமயில் வரேவற்கக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
அேதேபான்
கிராமங்கள்ேதா ம்
தப்ப ம் ஒ திட்டம்தான் 'திவி ெநகும'

நைட ைறப்ப த்
அல்ல ச ர்த்தித்
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திட்டம். அதி ம் ச ர்த்தி உதவி ெப பவர்க க்கான
உத ெதாைக அதிகாிக்கப்பட்
க்கின்ற . உதாரணமாக,
நான்கு ேபைரக் ெகாண்ட கு ம்பத் க்கு 3,000
பாய்
வழங்குவதற்கு
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்
க்கின்ற . ேம ம்,
திேயா க்கான
ெகா ப்பன ,
தனியார் ைற
அ ப்பைடச்
சம்பளம்
ேபான்றன ம் உயர்த்தப்பட்
க்கின்றன. அத் டன், ஆைடத்
ெதாழிற்சாைல மற் ம் ெவளிநா களில் ேவைல ெசய்ேவார்,
ச்சக்கரவண் ஓட் நர்கள் ேபான்ேறா க்கான ஓய் தியத்
திட்ட ம்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
அறி கப்ப த்தப்பட்
க்கின்ற .
இலங்ைகயில் சில மாவட்டங்கைள எ த் க்ெகாண்டால்,
சி நீரக ேநாயாளர்கள் அதிகமாக இ ப்பைதக் காணலாம்.
வ ைமயில் வா கின்ற இவர்கள் சி நீரக ேநாயாளிகள் என
அைடயாளப்ப த்தப்ப மிடத் , அவர்க க்கு மாதாந்தம்
3,000
பாய் ெகா ப்பன
ெசய்வதற்கு இதிேல ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
ப்பேதா , சுமார் 750 மில் யன் பாய் இந்தத்
திட்டத் க்காக
ஒ க்கப்பட்
ப்ப ம்
உண்ைமயில்
வரேவற்கக்கூ யதாகும்.
இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தின் சு க்கத்ைத நாங்கள்
பார்க்கும்ேபா ,
நாட் ல்
வா கின்ற
அைனத் ப்
பிரைஜக க்கும்
உத கின்ற
வைகயிேல
இ
அைமந் ள்ளைதக் காணக்கூ யதாக உள்ள . எனேவ,
இதைனச் சமர்ப்பித்த ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்க க்கும் நிதிப் பிரதியைமச்சர் அவர்க க்கும் இதற்கு
உதவியாக இ ந்த அைனவ க்கும் நாங்கள் இந்த இடத்தில்
நன்றி கூ வ
ெபா த்தமாக இ க்கும்.
அந்தவைகயில்,
எதிர்க்கட்சிகள் கூ வ ேபான்றில்லாமல் இ சிறந்தெதா
வர
ெசல த் திட்டமாக இ க்கின்ற
என்
கூறி,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வஆஹிர் தஃவானா.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා)
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.54]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන, සෙහෝදර නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, දැන් පැනලා
ගියා. කූඩුෙව් ඉඳිද්දි ෙපෝය දවසට උඩු බුරලනවා වාෙග්. බුරලා,
බුරලා මම ඒකට උත්තර ෙදන්න හදන විට පැනලා ගියා. ඕක
තමයි, පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් හිටපු බූරුෙවෝ රංචුවක් කෑ ගහනවා
වාෙග් බිරිල්ලක් තමයි අපට ඇහුෙණ්,- [බාධා කිරීමක්] පුත්තලම්
දිස්තික්කෙය් නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන්.
ගරු ෆවුසි ඇමතිතුමනි, දන්නවා ෙන් ෙම් කාලය තුළ
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය කැඩීම නිසා, breakdown එක නිසා
රුපියල් බිලියන 18ක් පමණ පාඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ඒ
වාෙග්ම රුපියල් බිලියන 150 ගණනක ගල් අඟුරු, - coal- වංචා
කරලා. ඔතැන sub ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ඉන්නවා, sub
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ. ඒ sub ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ බාල වැඩ
කරලා ෙහොඳට වංචා කළා. මෙග් කථාෙව්දී ඒවා අධිකරණය
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා මම කියනවා. ෙම්
විධියට බුරනවා. ෙම් බුරන්ෙන් ෙමොකද දන්නවාද? දන්නවා ෙකළ
ෙවනවා කියා. ඔන්න ඔතැනයි ෙකළිය. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා,
මෙග් මිතයා මෙග් කථාව කරන ෙවලාවට සභාවට එනවා කිව්වා.
දැන් එතුමා එයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න-

I am talking about the black money deposited by Sri
Lankans in Swiss banks. How much? It is Swiss Francs
910 million. I asked from the Treasury officials. It is
124,677 million in Sri Lankan Rupees. Whose money?
This is money of Sri Lankans. How did they earn? How
did they transfer this money to these banks? That is my
question, Sir.

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුයි" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள்
ராஜ ைர அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද?

"ෆෑන්ස් මිලියන 910ක් ශී ලාංකිකයන් ස්විස් ගිණුම්වල
තැන්පත් කරලා" යනුෙවන් සඳහන් ලංකා සයිබර් නිව්ස් ෙවබ්
අඩවිෙයන් ලබා ගත් ෙල්ඛනයක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත*
කරනවා.
ෙම් විධියට ෙකොපමණ කළු සල්ලි හම්බ කරන අය ඉන්නවාද?
ගාමීය මට්ටෙමන් හම්බ කරන අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, පාෙද්ශීය
මට්ටෙමන්, ආසන මට්ෙමන් සහ ඊට එහාත් යනවා. ඔබතුමා
දන්නවා bar licence එකක් කීයද කියා. මම කියන්ෙන්, wine
store මතට තිත නියම විධියට තියලා තිෙබනවා. අටුඅම්බලම
පැත්ෙත් මතට තිතක් රුපියල් ලක්ෂ 400යි. කුරුණෑගල පැත්ෙත්
රුපියල් ලක්ෂ 2,000යි. [බාධා කිරීමක්] සමා වන්න මිලියන.
ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ලක්ෂ 10,000ටත් එහා යනවා. නියම විධියට
මතට තිත තියනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ගැන කථා
කරන්න විජයදාස රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් පත් කරලා අපි විෙශේෂ
කමිටුවක් ෙගනාවා. අපි ඇති කළ කමිටුෙවන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය බලයට ආවාම, - [බාධා කිරීමක්] මට ෙම්වා කියන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් වික්ටර් ඇන්ටනි නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියලා
පැනලා ගිය නිසයි. එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ආවා ෙන්ද? අහගන්න
මම කියන ටික. වික්ටර් ඇන්ටනි නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පක්ෂෙය්
මහ ෙල්කම්ටත්, අෙනක් අයටත් අපි ෙම්වා දීලා තිෙබනවා. මහා
නායක
හාමුදුරුවන්ට,
පූජ
පක්ෂයට
සහ
බිෙෂොප්
උන්නාන්ෙසේලාට දුන්නා. ආසන මට්ටම ඇති කරනවාය කියා
ෙපෙර්දාත් කිව්වා.
ෙදෙවනි කාරණය තමයි, දිස්තික් මට්ටම නැති කිරීම. අපි
ආසන මට්ටම ෙගෙනනවා; ජනාධිපති කමය නැති කරනවා.
[බාධා කිරීම්] අපි ජනාධිපති කමය නැති කරනවා.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මෙග් ඉඩම අර ගත්ෙත් සුබසිංහ. පලිගන්න අර ගත්ෙත්.
ලිපිෙල්ඛන අරෙගන පරීක්ෂණයට එන්න. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්
ෙද්වල් කරන මිනිෙහක් ෙනොෙවයි, මම. අපට අක්කර 800ක්
තිබිලා ආණ්ඩුවට ගත්තා. ඔබතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා නිකම් ෙබොරු කථා කරන්න එන්න එපා.
අෙප් අක්කර 800ක් ගත්තා. නිෙයෝජ මහ ෙල්කම්තුමා දන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා අහ ගන්න, නිෙයෝජ මහ ෙල්කම්තුමාෙගන්.
ෙහොර වැඩ කරලා, ඔය කට්ටිය බය ෙවලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්]
පූජ ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව්, කාටද? තමන්ටයි.
වික්ටර් ඇන්ටනි මහතාටත් තිෙබනවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් -

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

ෙගනාෙව් කවුද?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔව්, තිෙබනවා.

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඒක තමයි, ෙගනාව එක වරදක්. [බාධා කිරීම්] ෙගනාව එක
වරදක් නිසා තමයි, අපි ඒ වරද හරිගස්වන්නට හදන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අපි ජනාධිපති කමය නැති කරනවා .[බාධා කිරීම්] අෙපන් සිදු
වුණාට ඒක වරදක්. ජනාධිපති කමය නැති කරනවා. ආසන කමය
ෙගෙනනවා. තරාතිරම් බලන්ෙන් නැතිව පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්වරයාට, මහ නායක හිමිවරුන්ට දුන්න ඒ පනත අපි
ෙගෙනනවා. අපි තරාතිරම් බලන්ෙන් නැතුව, යූඇන්පී
කාරෙයක්වත් බලයට ඇවිත් ඒ ෙද්වල් ෙනොකරන්න, වංචා, ගසා
කෑම් කරපු, ෙපොදු ෙද්පළ සූරා කාපු, රාජ ෙද්පළ ගසා කාපු, රට
විකුණපු ඔක්ෙකෝම ගැන විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් සිදු කර
අධිකරණයට ෙගනැල්ලා ඔවුන්ට විරුද්ධව පියවර ගන්නවා.
අන්න ඒක මතක තබා ගන්න.
ෙහජින් ගිවිසුෙම් කියා තිෙබන එකක් ගනිමු. රුපියල් මිලියන
310ක් තිෙබන ඒ ගනුෙදනුව අරෙගන බැලුවාම, ෙපෙනන්ෙන්
ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? අය වැෙයන් ඇති
ෙවන්න ෙදන්න පුළුවන්. හම්බ කරලා ගසා කාපු ඒවා බැලුවාම,
ෙම් තිෙබන ෙද්වල් -[බාධා කිරීමක්] ජගත් පුෂ්පකුමාර
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් හිරියාල ආසනෙයන් ඉඩමක්
අරෙගන තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔව්, මම දන්නවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

අපි ගත්ෙත් සල්ලිවලට. ඔබතුමා ගත්ෙත් නිකම්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

තිෙබනවා. ඒ තිෙබන්ෙන් ගල් අඟුරු.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කියන ෙකොට
ෙමතුමන්ලාට හරියට රිෙදනවා. බය ෙවලා. මම ෙම් ටික කියනවා.
ෙම් රෙට් 69වැනි අය වැෙය් -ජනාධිපතිතුමාෙග් 10වැනි අය
වැෙය්- තිෙබන විෙද්ශ ආදායම් ෙමොනවාද කියලා බලන්න.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙයන් -එදා පී. දයාරත්න මැතිතුමාත්
අපත් එක්ක සිටියා- නිදහස් ආර්ථිකයක් තුළ අපි පටන් ගත්ෙත්
ෙමොනවාද?
එදා
චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී කිව්වා, 1977ට ඉස්ෙසල්ලා තිබුෙණ්
ෙනොරිටාෙක් ලංකා ෙපෝසිෙල්න් සමාගම විතරයි කියලා. 1977
විවෘත ආර්ථිකය තුළ -මතක තබා ගන්න- හිටපු ජනාධිපති
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා තමයි ෙවළඳ කලාප ඇති කරලා,
නිෂ්පාදන පිට රට යවන්න, ශමිකයින්ට පිට රට යන්න අවස්ථාව
දුන්ෙන්. දැන් අපි බලමු, ඒ කාලෙය් Sri Lanka’s major foreign
exchange earnings. Industrial exports, US Dollars 7.7
billion. Then, migrant worker remittances, US Dollars 7
billion. The revenue from textiles and garments කීයද? US
Dollars 4.5 billion. Tea ඒ කාලෙය්ත් තිබුණු ඒවා ෙන්.
Tourismවලට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන උන්නැෙහේ අත දුන්නා. එහි
ආදායම US Dollars 1.3 billion.
ෙම් රටට සාමය ලැබී දැන් අවුරුදු 5ක් ෙවනවා. ෙම් රටට
ආර්ථික ආදායම් එන මාර්ග කියනවා. අපි දන්නවා, චීනෙයන්,
ඉන්දියාෙවන් කාමර book කරලා ඇවිල්ලා, අල්ලපු කෙඩ්ට ගිහින්
ෙතෝෙසේ කනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ කට්ටිය stove එක
ෙගනැල්ලා කාමරෙය් පුච්චනවා. ෙම් ජගත් පුෂ්පකුමාර
ඇමතිතුමාත් දන්නවා. මම අසත ද කියන්ෙන්? ෙරදිත් පුච්චනවා.
කහට ෙත් එක ෙබොන්ෙන්ත් අල්ලපු කඩයට ගිහිල්ලා. ඒ
කියන්ෙන් third-class touristsලා. ඒක ෙන් ඇත්ත. ඇමතිතුමනි,
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අපි රණ්ඩු කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි යථාර්ථවාදීව කථා කරමු.
ෙම්කයි තිෙබන තත්ත්වය.
නාගරික පවුලක මාසික ආදායම සම්බන්ධෙයන් සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා පශ්නයක් ඇහුවාම නිෙයෝජ
මුදල්
ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. මම ෙනොෙවයි. නාගරික පවුලක
මාසික වියදම රුපියල් 59,001යි කියලා එතුමා කියනවා. නාගරික
ගෘහ ඒකකයක ආහාර සඳහා රුපියල් 18,513ක්ද, ආහාර ෙනොවන
දව සඳහා රුපියල් 40,487ක්ද, මාසික වියදම වන බව කියා
තිෙබනවා. එතුමා ගාමීය ගෘහ ඒකකය ගැනත් කියලා තිෙබනවා.
වතු ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන්ෙන්ත් ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක්. ගාමීය
මට්ටමත් එෙහමයි. වාසුෙද්ව ඇමතිතුමායි, තිස්ස විතාරණ
මහාචාර්යතුමායි පුවත් පත්වලට පකාශයක් කරමින් කිව්ෙව් අද
මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැහැයි කියන එකයි. මම ෙනොෙවයි
ඒක කිව්ෙව්. ජීවන වියදම අඩු කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි
ෙම් කෙළේ. මම ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කාලය සීමා
ෙවලා නිසා මට පශ්නයක් තිෙබනවා.
බඩු මිල අඩු කිරීෙම් මාර්ගයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් නැහැ
ෙන්. ජීවන වියදම එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. පසු ගිය අවුරුදු
හතර තුළ බැලුෙවොත් සියයට 40ක බඩු මිල වැඩිවීමක් තිෙබනවා.
මම ෙපෙර්දාත් ෙම් කථාව කිව්වා. ෙම්ක නැහැයි කියනවා නම්
ඔබතුමන්ලා ඕනෑ ෙකෙනක් කටුගම්ෙපොල ආසනයට එන්න.
කටුගම්ෙපොල ආසනය කියන්ෙන් ඉතාමත් දියුණු ආර්ථිකයක්
තිෙබන තැනක්. අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත් ඉන්න
තැනයි මම ෙම්ක කිව්ෙව්. කටුගම්ෙපොල ආසනෙය් බම්මනට
ෙමහා කදිරෙපොල කියන ගෙම් කඩයකට හවසට කාන්තාෙවෝ
ඇවිල්ලා "මුදලාලි සීනි ගෑම් 100ක් ෙදන්න" කියලා ඉල්ලනවා.
මුදලාලි අෙප් සංවිධායක ෙකනකුට කිව්වාලු, -පී. දයාරත්න
ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් අසත යක් නම් මාත් එක්ක එන්න,
බලන්න- "දැන් අර ෙපොඩි විම් පැකට් එෙහම එල්ලා තිෙබනවා
වාෙග් සීනි ගෑම් 100 පැකට් එල්ලා තිෙබනවා, නැත්නම් කෙඩ්
වහන්න ෙවනවා ෙන්" කියලා. පසු ගිය දවසක මම ඒ ගෙම්
සමිතියකට ගියා. එතැනදී මම ඒක කියද්දී හිනාෙවලා කියනවා, "
සර්, ෙම් කෙඩ් කරවලත් විකුණනවා " කියලා. මම ඇහුවා, ඒවා
ෙකොෙහොමද කියලා. කුඩා සාලෙයෝ හතර ෙදෙනක් ගෑම් 100යි;
මිල රුපියල් 70යි. රුපියල් හැත්තෑෙව් ඒවා දහයක් -කිෙලෝ
එකක්- රුපියල් 700යි. ෙමන්න ඇත්ත.

Then, talking about corruption, I have here with me a
news item titled "Sri Lanka drops in corruption perception
ranking" which states, "Sri Lanka dropped 12 places in its
corruption perception ranking, compiled by Transparency
International. In the Corruption Perception Index for
2013, Sri Lanka was ranked 91 out of 177, compared to
the ranking of 79 last year".
දූෂණය අතින් අපි නඟිනවා, මරු එකට. කිහිප ෙදෙනක් හම්බ
කරනවා. ෙම්ක තමයි රජදහන. ෙමන්න ෙම් බයට තමයි
ජනාධිපතිවරණය තියන්ෙන්. ෙම්කට තමයි ඔක්ෙකොම ෙග්න්ෙන්.
ජරා වැඩ කරන ගඳ ගහන මහින්ද බාලසූරිය කියලා
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් හිටියා.
එයා දැන් නීතිය හා සාමය
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට පත් කළා. අපි බලමු.
අපි ජනාධිපතිවරණයට ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙග්නවා.
ෙකොෙහොමද කියලා බලමු. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක්
පිහිටුවලා දණ්ඩ නීති සංගහය යටෙත් ෙම් වංචා දූෂණ ඔක්ෙකොම
අධිකරණය ඉදිරියට ෙග්නවා කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා.
අපි ෙම් ඔක්ෙකොම ෙසොයනවා. ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් මම විතරයි
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ඉන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙදවරක්, තුන්වරක් අයින් වුණු
මිනිෙහක් මම. දයාරත්න ඇමතිතුමා ඒක දන්නවා. 1999
Nomination Board එෙක් ඉඳලා ඔබතුමා මට කිව්වා "ජයවිකම,
වයඹින් යූඑන්පී එක දිනවන්න එන්න" කියලා. You can
remember, can you not, Hon. Dayaratna? I said, “For the
sake of the Party, I will come, but you have to give me one
assurance. I will face the violence and the thuggery they are
going to put forward. Chandrika will put all the forces out
because I have done a service to the people of Wayamba.
So, do not let me down. I will face the violence and the
thuggery”.
හලාවත බිෙෂොප් උන්නාන්ෙසේ ලියපු ෙපොත් මා ළඟ තිෙබනවා.
හම්බන්ෙතොටින් කඩු, ෙපොළු අර ෙගන වයඹට ගිහිල්ලායි ගැහුෙව්.
බිෙෂොප් උන්නාන්ෙසේෙග් ඡන්දයත් ෙහොෙරන් දැම්මා. එෙහම කළ
නිසා මම අවුරුදු ෙදකක් ෙගදර හිටියා. මම පළාත් සභාවට ගිෙය්
නැහැ. මම පළාත් සභාෙව් ජරා පුටුෙව් වාඩිෙවන්න ගිෙය් නැහැ.
ෙගදර හිටියා. පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. අපි
ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙසොයනවා. එෙහම ෙනොවුණෙහොත් මම
පක්ෂෙය් කැරළිකාරෙයක් ෙවනවා. ෙම් පක්ෂය ඉදිරියට ෙග්න්න
ඕනෑ. ජයලලිතලා වාෙග් අය සියයට 85ක් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.
සියයට 15ක් ෙහොඳ අය ඉන්නවා. ඒක මතක තියා ගන්න. මම
ඒකයි කිව්ෙව්. ෙම් සියයට 85ම අපි අධිකරණය ඉදිරියට ෙග්නවා.
ඉන්දීය අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු හිටපු
මහ ඇමතිනිය වූ ජයලලිතා මහත්මිය සම්බන්ධෙයන් ගත්
තීරණෙයන් ෙපන්නුම් කරනවා.
අද ෙම් රෙට් ජනතාව හැෙදන කමයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.
පවුල් කීපයක් හැෙදන කමයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම් සල්ලි
ඔක්ෙකෝම එකතු කළා නම්, රෙට් ජීවත් ෙවන අහිංසක පවුල්වලට
ලක්ෂ ෙදකක ආදායමක් ෙදන්න පුළුවන්. අපට ෙදන්න පුළුවන්.
ගෙම් පවුල්වල ආදායම දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්. අපි කලින්
කරලා තිෙබනවා. අද ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉදිරිෙය්දී අෙප්
ආණ්ඩුවකින් ෙදන සහන මල්ල ගැන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
කිව්වා. අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි
කරනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම දූෂණ නවත්වලා අපට ඒ ගණන ෙදන්න
පුළුවන්. සමෘද්ධි දීමනාව සියයට ෙදසීයකින් වැඩි කරනවා.
විශාමිකයන් ෙසේවෙය් ඉඳලා විශාම ගියාම ඒ අහිංසක
විශාමිකයන්ට ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප සාදා ෙදන්න පගාව
ඉල්ලනවා. මම ෙම්වා දන්නවා. ෙමොකද මම දිසා ඇමතිවරෙයක්
විධියට, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් පධාන අමාත වරෙයක්
විධියට, කැබිනට් අමාත වරෙයක් විධියට වැඩ කළා. මම ෙම්වා
නවත්වපු පුද්ගලෙයක්. අහිංසක මිනිස්සුන්ට අද ෙබෙහත් ටිකක්
ගන්න බැහැ. ෙසෞඛ යට ෙවන් කරපු මුළු රුපියල් බිලියන
500න් රුපියල් 25යි එක් පුරවැසිෙයකුට ෙවන් වන්ෙන්. අද එක්
පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 2000ක් නැතුව ගිහින් ෙබෙහත් ටිකක්
ගන්න බැහැ. ෙම් සමාජය හිඟන තත්ත්වයට -[බාධා කිරීමක්] ඔව්.
ෙම් රෙට් ඇති නැති පරතරය එන්න එන්න වැඩි ෙවලා පවුල්
කීපයක් හම්බ
කරන සමාජයක ඒක පුද්ගල ආදායමක්
ෙපන්වනවා. ෙමොනවාද ෙම්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම
ඉක්මනින් කථාව අවසන් කරන්නම්. අපි ෙහජින් ගනුෙදනුව ගැන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

අෙප් හදවතින් ඇහුෙවොත්, ෙම් ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් ගහපු මුදල් අද
කීයක් අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවාද? ෙහජින් ගනුෙදනුව
සම්බන්ධෙයන් මහ බැංකු අධිපති කියනවා "මම දන්ෙන් නැහැ.
මම ෙම් ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ නැහැ" කියලා. එෙහම නම් කවුද
ෙම්කට වග කියන්ෙන්? මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්ද?
ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ගරු ජී.එල්. පීරිස් මහතා පුවත්
පතකට පකාශ කරනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන්න ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් පමුඛත්වෙයන් කමිටුවක්
පත් කළා කියලා. මම අහනවා ඒ කමිටු වාර්තාව ෙකෝ කියලා.

Mr. Presiding Member, I am asking, where is that
Report? Hon. P. Dayaratna, we had to pay US Dollars 60
million. Whose money was that? The poor people’s
money. US Dollars 60 million is equal to Rs. 7.5 billion.
The Governor of the Central Bank says, “I am not
responsible”. Then, what happened to that Report?
Everything had been hushed up because all were involved
in it. All are crooks; look at all the games they play.
Then, there is an issue regarding an importation of
coal worth more than Rs. 1,500 million. The Hon. Patali
Champika Ranawaka said, “Okay, inquire into it, if it
happened during my period”. But, you have not taken a
single action. The Commission to Investigate Allegations
of Bribery or Corruption is there. It has received tons and
tons of complaints. People do not go there anymore to
make complaints. But, what do you do? You arrest a poor
Police Constable - PC - and put him in prison or dismiss
him from service. That is what you do.
There should be honesty coming down from top to
bottom. That is how we could implement it and also make
this House clean and pure like in India. Remember that.
You watch NDTV everyday. I watch it. The NDTV
shows how straight and honest they are and that they are
not afraid of the politicians or the corrupt people and how
they fight for women’s rights. It is the country that we are
talking about.
Then, the Government Servants have been
hoodwinked. Rs. 2,000 or something is going to be paid
to them. I was told by some that people were cursing,
keeping their salary slip. One of our Hon. Members said
that people are firecrackers. Yes, the firecrackers will
come back to you. You wait and see how they will turn
back to you. Remember, the curse is now coming back to
you. You cannot do this everyday. Nature has punished
our politicians who did wrong things and your people will
also be punished.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
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Let us take the Lankaputhra Development Bank. One
of our MP's father was the Chairman of that Bank and
there was corruption. So, it had gone down. The
uncollected loans of that bank amount to Rs. 46.7 million.
අකිය ණය තිෙබනවා. බදු දමලා රෙට් මිනිසුන්ෙගන් සල්ලි
අරෙගන; ෙගොවියාෙගන් බදු මුදල් අරෙගන. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙම්
රෙට් මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. සියයට 85ක් සියයට 90ක් බදු. අද
ෙගොවියාට තමන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න බැහැ. ෙමොන
සාපයක්ද, ෙම්ක? ෙම්වා කීප ෙදෙනකුට වැජෙඹන්න දීලාද?
ෙම්වා ගැන ඉදිරිෙය්දී අපි කථා කරන්නම්. ෙම්වා තමයි අපි
ෙහොයන්ෙන්.
මතක තියා ගන්න, ෙම් වැරදි කරපු එක්
ෙකෙනකුටවත් නිදහස ෙදන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රජෙය් නිලධාරින් ෙවන්න පුළුවන්,
ෙද්ශපාලනඥයන්
ෙවන්න පුළුවන්, ගෙම් ෙහංචයියන් ෙවන්න පුළුවන්, අපි ෙම්
පුද්ගලයන් අධිකරණය ඉදිරියට ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
බලන්න. ස්වභාධර්ම නීතිෙයන් ඔවුන්ට ෙම් සාප වදිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන්
නැහැ, මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon.
Wickramanayaka. You have 10 minutes.

Vidura

[අ.භා. 5.12]

ගරු විදුර විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් මෑත
කාලෙය්දී ඉදිරිපත් කරන ලද සුවිෙශේෂී වූත්, ඓතිහාසික වූත් අය
වැයක් ෙලසයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. "සැමදා නියං එකදා
වැහි වළාෙව්" කිව්වා වාෙග් ෙබොෙහොම සහන දුන්න, ශුභදායි අය
වැයක් ෙලසයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ෙම් ගැන ෙනොෙයක්
ෙදනා ෙනොෙයක් තර්ක කරන්නට පුළුවන්. ෙම් අය වැෙය් තිෙබන
ඉලක්ක ෙකොයි තරම් දුරට සපුරා ගන්නට පුළුවන් ෙවයිද කියන
එක පිළිබඳව තර්ක කරන්නට පුළුවන්. ඒ ෙමොනවා වුණත්, අය
වැයක් කියන්ෙන් රෙට් මූල පතිපත්තිය. ෙම් රෙට් අවුරුද්දක්
පාසා අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා.

Please wind up your speech. Your time is over.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Sir, I know there is time for me to speak about all
these when the Votes of the Ministries are taken up. I
respect your Order.

අද රටට අවශ කරලා තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදනයට හයියක්
ෙදන, එයට ජවයක් සපයන අය වැයක්. එවැනි මූල පතිපත්තියක්
තමයි අවශ . අපි හැම දාම ෙලොකු දැති ෙරෝද කරකැෙවන එක
ගැන කථා කළා. හැබැයි, රෙට් තිෙබන පුංචි දැති ෙරෝද
කරකැෙවන එක ගැන හිතුෙව් නැහැ. ෙම් අය වැය පුරාවට
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙලොකු දැති ෙරෝද කරකැෙවනවා වාෙග්ම, පුංචි දැති
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ෙරෝදත් කරකැෙවන වැඩ පිළිෙවළක්. අන්න ඒ නිසායි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අය වැය ඓතිහාසික අය
වැයක් ෙලස දකින්ෙන්. සෑම ක්ෙෂේතයකටම පාෙහේ විහිදී ගිය වැඩ
පිළිෙවළක් සහිත මූල පතිපත්තියක් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. කෘෂිකර්මය, වැවිලි, ධීවර,
කර්මාන්ත කියන ක්ෙෂේත තුළ නිෂ්පාදනය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද
වැඩි කරන්නට පුළුවන්, ෙමොන කෙමෝපායන් තුළින්ද ඒ
නිෂ්පාදනයන්ට දිරි ෙදන්නට පුළුවන් කියලා ෙම් අය වැෙය්
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දරුෙවක් පිළිසිඳ
ගන්නා අවස්ථාෙව් සිට වාෙග්ම, ෙකනකුෙග් මරණෙයන් පස්ෙසේත්
උදවු උපකාර කරන්නට පුළුවන් අය වැයක් -මූල පතිපත්තියක්තමයි ෙම් සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බාල, මහලු, තරුණ හා උගත්
නූගත්, දුප්පත් ෙපොෙහොසත් හා ජාති, ආගම් ෙභ්ද කිසිවක්
ෙනොසලකා, සෑම ෙකෙනකු ගැනම හිතලා, ෙපොදුෙව් රට ගැන
හිතලා සකස් කරපු අය වැයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට විවිධ ෙචෝදනා ඉදිරිපත්
වුණත්, තව ෙනොෙබෝ දිනකින් ජනාධිපතිවරණය පකාශයට පත්
ෙව්වි. එදාට රජයට විරුද්ධව, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව
ඔය සියලු ෙචෝදනා ජනතාව ඉදිරිෙය් නඟන්නට පුළුවන් ෙව්වි.
හැබැයි, අවසාන තීන්දුව ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාව. අපි ඒ
තීන්දුව ගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාවක් ෙදමු. ඒකටයි
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්. අපි ෙමොන තරම් තර්ක ඉදිරිපත්
කළත්, ෙමොන තරම් වාද විවාදවල පැටලුනත් ෙම් රෙට් ජනතාව
මැතිවරණෙය්දී අවසාන තීන්දුව ෙදයි. අන්න එතැනදී තීන්දු ෙව්වි,
ෙමොන තරම් සංවර්ධන කියාදාමයක් ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණාද, ෙමොන
තරම් ශුභදායි ෙලස තම තමන්ෙග් ජීවිතවලට ෙම් අය වැය
බලපෑවාද කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැයත් එක්ක
බලාෙපොෙරොත්තු සුන් ෙවච්ච ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ඒක
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. අෙප් රෙට් ජනතාව හැම දාමත්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්නක් කෙර් තියා ෙගන තමයි ජීවත් වුෙණ්.
හිෙත් පුෙරෝ ගත්ත ඒ බලාෙපොෙරොත්තු සිහිනයකට පමණක් ෙහෝ
බලාෙපොෙරොත්තුවකට පමණක් සීමා ෙනොකර සැබෑවක් බවට
පරිවර්තනය කරන්නට පුළුවන් වූ මූල පතිපත්තියක් තමයි ඊෙය්
දවෙසේ ඉදිරිපත් වුෙණ්. බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වුණු ෙකොටසකුත්
සිටිනවා ෙන්. ඒ තමයි අෙප් විරුද්ධ පක්ෂය. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විරුද්ධ පක්ෂය තමන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වීම නිසා දැන්
ෙනොෙයක් ආකාරෙය් තර්ක ෙගෙනනවා; ෙනොෙයක් ආකාරෙය්
වාද විවාද කරනවා ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන්. මා අහෙගන
සිටියා එක්තරා මන්තීවරෙයක් කියනවා, ෙම් අය වැය ෙහොඳයි,
නමුත් ෙම්වා ඉෂ්ට කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. දැන් ෙම්ක
තමයි පශ්නය. අර, ෙත් ෙකෝප්පෙය්ත් කිඹුල්ලු දකිනවා ෙන්. මා
හිතන්ෙන් නැහැ, ඒකයි යථාර්ථය කියා. ෙම් යථාර්ථෙයන් පැනලා
ගියාම ෙවන්ෙන් පාෙයෝගික විසඳුම් අපට නැති වන එකයි.
පාෙයෝගික විසඳුම් නැති වුණු රටක් ඉදිරියට යන්නට බැහැ.
අන්න ඒ පාෙයෝගික විසඳුම් රටකට ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් ෙම්.
න ාය පැත්ෙතන් ගත්තත්, පාෙයෝගික පැත්ෙතන් ගත්තත් රටකට
අත වශ වූ අය වැයක් ෙම්. එෙහම නැතිව ඉදිරිෙය් දී පැවැත්ෙවන
මැතිවරණයක් තියාෙගන, ඒ මැතිවරණෙය් ජයගහණය සඳහා
පමණක් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් ෙනොෙවයි. මා දකින එහි
තිෙබන සුවිෙශේෂීතාව ඒකයි. කාලයක් පුරා අෙප් රෙට් විවිධ
තරාතිරම්වල මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල් ෙම් අය
වැෙයන් සපුරා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම මා අර මුලින් සඳහන් කරපු නිෂ්පාදන ඇති කිරීම
සඳහා - ෙම් අය වැෙයන් ලැෙබන පතිඵලය, ෙම් අය වැෙයන්
ලැෙබන තල්ලුව, ශක්තිය, ජවය, එෙසේ ෙමෙසේ යයි කියලා
කියන්නට බැහැ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බාල, මහළු, ඔය ආදී
වශෙයන් විවිධ කණ්ඩායම් ගැන මම ඉස්ෙසල්ලා සඳහන් කළා. ඒ
වාෙග්ම නීෙරෝගි සහ ෙරෝගී අයටත් ෙම් අය වැෙයන් සහන සලසා
තිෙබනවා. බලන්න, ෙමොන තරම් පරාසයක විහිදුනු අය වැයක්ද
කියලා. එක කණ්ඩායමකට පමණක් සීමා ෙනොවුණු අය වැයක්.
සමහර ෙවලාවට ෙචෝදනා කරනවා, පවුල් කිහිපයකට පමණයි
සහන ලැෙබන්ෙන් කියලා. ෙමය මුළු රෙට්ම සිටින සියලුම
පවුල්වලට බලපාන අය වැයක්. ඒ නිසායි ෙමහි විශිෂ්ටත්වයක් අපි
දකින්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති අපි
ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියන, නරක ෙද් නරකයි කියන අය බව. ෙම්
අය වැය ෙහොඳ නම් අපි ෙහොඳයි කියලා කියනවා. ෙම් අය වැෙය්
දුර්වලකම් තිෙබනවා නම් අපි ඒකත් කියනවා. සමස්තයක්
හැටියට ගත්තාම ෙම් අය වැය ඉතාමත්ම සාර්ථක අය වැයක්
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම තර්ක
කරන්නට පුළුවන්; වාද කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අවසාන
ඉලක්කය විය යුත්ෙත් අෙප් රටට, අෙප් රෙට් ජනතාවට
අනාගතයක් ෙගොඩනඟන එකයි. ඒක තමයි වර්තමානෙය් ජීවත්
වන අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම සහ යුතුකම විය යුත්ෙත්. ෙහට
අෙප් රට භාර ගන්නට සිටින අනාගත පරම්පරාවට ෙහොඳ රටක්,
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහිත ෙහොඳ සමාජ කමයක් ඉතිරි කරන
එක තමයි අෙප් වගකීම සහ යුතුකම වන්ෙන්. අන්න ඒ අරමුණත්
එක්ක තමයි ෙම් අය වැය සැකසිලා තිෙබන්ෙන් කියන එකයි අපට
හිෙතන්ෙන්.
ෙම් අය වැය ගැන දිගින් දිගටම කථා කරන්නට පුළුවන්.
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, අෙප් රෙට් ජනතාව විවිධ
ආකාරෙය් දුක් ගිනිවලට මුහුණ දුන්නා. අවුරුදු 30ක් පුරා විහිදුණු
අර්බුදයකට මැදිෙවලා සිටියා. පසුගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් එක්තරා
ෙකොටසක් බරපතළ ෙලස නියඟෙයන් පීඩා වින්දා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
වනෙකොටත් සමහර පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගය පැතිෙරමින්
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල මිනිස්සු ජීවිතය ඉල්ලනවා. අන්න ඒ
සියලු ෙදනාට -ජීවිතය ඉල්ලන මිනිස්සුන්ට- ජීවිතය ෙදන්න, ඒ
වාෙග්ම අෙනකුත් පෙද්ශවල ජීවත් වන මිනිස්සුන්ට ඉල්ලන ෙද්
ෙදන්න තමයි ෙම් අය වැය සැකසිලා තිෙබන්ෙන්. මම මීට වැඩිය
කාලය ගන්න එක අසාධාරණයි කියා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව අෙප්
සිතුවිලි ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම
පිළිබඳව අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි සියලුම ෙදනා
එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙහොඳ තැනකට ෙගන යන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළට දායක ෙවමු කියලා මම විරුද්ධ
පක්ෂය ඇතුළු සියලුම ෙදනාට ආරාධනා කරනවා. අඩු පාඩුකම්
තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒ අඩු පාඩුකම් හදාෙගන යමු. එෙහම
ගිෙයොත් අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම සැනසීම කියන ෙද් අවසාන
ෙමොෙහොෙත්දී ෙහෝ ළඟා ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.24]

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 අය වැය පිළිබඳව වාද
විවාද පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් මටත් අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න
කාලය ෙවන් කිරීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
මමත් ෙම් අය වැය දකින්ෙන් ඉතාමත්ම ජනතාවාදී අය වැයක්
හැටියටයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොඩි මිනිහා ගැන හිතපු අය වැයක්. ඒ
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[ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය]

වාෙග්ම ගර්භිණී මවෙග් කාලෙය් ඉඳලා වියපත් වන අවස්ථාව
දක්වා ජීවිතෙය් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ කටයුතුවල නියැෙලන
අයට, වයස්ගත වුණු විවිධ පුද්ගලයන්ට සහන සලසන අය වැයක්.
ඒ වාෙග්ම තමයි ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය දිරි ගන්වන අය වැයක්
වාෙග්ම මානව සම්පත තව දුරටත් සංවර්ධනය කිරීෙම් අය වැයක්
හැටියට මා ෙමම අය වැය දකිනවා. ෙම් නිසා තමයි අද විරුද්ධ
පක්ෂෙය් අය භය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ඉන්න
සෑම ෙදනාටම ෙම් අය වැය තුළින් සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
එම නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය භය ෙවලා ෙවනත් විවිධ විකල්ප
අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න හදනවා. අද ෙම් රට ෙහොඳ
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් රඳවාෙගන ඉන්නවා. 2014 පළමුවැනි
කාර්තුව වන විට සියයට 7.5කට ආසන්න ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් පවත්වාෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි 2014 මානව
සම්පත් දර්ශකය ගත්තාම ෙපෙනනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග්
වාර්තාව අනුව අපි -ලංකාව- ඉන්ෙන් 73වැනි ස්ථානෙය්.
ෙලෝකෙය්ම රටවල් 187ක් අතරින් අපි ඉන්ෙන් 73වැනි ස්ථානෙය්.
ඉහළ මානව සංවර්ධනයක් ඇති රටක් හැටියට අද ලංකාව හුඟක්
ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. දකුණු
ආසියාතික කලාපෙය් අංක 1ට ඉන්න රටක් හැටියට අද අෙප් රට
හඳුන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ජාත න්තර ආහාර
පතිපත්ති පර්ෙය්ෂණායතනය ළඟදී කළ සමීක්ෂණයකින් ෙගෝලීය
සාගිනි දර්ශකෙය්, එෙහම නැත්නම් ෙලෝකෙය් කුසගින්ෙනන්
ෙපෙළන ජනතාව ඉන්න රටවල් ඇති දර්ශකෙය් 39වැනි
ස්ථානෙය් තමයි අපි ඉන්ෙන්. දකුණු ආසියාතික රටවල් අතරින්
සාගින්ෙනන් ෙපෙළන ජනතාව අඩුෙවන්ම ඉන්ෙන් ලංකාෙව්. අපි
කියන්ෙන් නැහැ සියලුම ෙදනාෙග් සියලුම පශ්න විසඳිලා
තිෙබනවා කියලා. නමුත් අද ලංකාව හුඟක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා.
ඒක පුද්ගල ආදායම ගත්තත්, දකුණු ආසියාතික කලාපෙයන් මාල
දිවයිනට පමණයි අපි ෙදවැනි ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්
දුප්පත්කම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතින් බලන ෙකොට දැෙනන
සංවර්ධනයක් අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු
5 තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉලක්කසහගත අය වැය තුළින්
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනෙය් දැවැන්ත ෙවනසක් ෙවලා
තිෙබනවා.
මට කලින් කථා කළ ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කියනවා මම අහෙගන සිටියා, "සංචාරකෙයෝ ආවට
එන්ෙන් හිඟන සංචාරකෙයෝ" කියලා. මම කියන්න කැමැතියි
2015 රාජ මූල කළමනාකරණ වාර්තාෙව් 92වැනි පිට
බැලුෙවොත් දැන් ෙවන ෙකොට මිලියනයකට එහා සංචාරකයින්
පිරිසක් ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම සංචාරක කර්මාන්තය
හරහා 2010 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 575.9ක් ඉපයූ අපි,
2014 අෙගෝස්තු මාසය ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
1,447ක් උපයාෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු දියුණුවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි දියුණු වන
රටක් හැටියට ගත්තාම අෙප් රෙට් 2010 දී අන්තර්ජාල හා විද ත්
තැපැල් ගාහකෙයෝ ඉඳලා තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 5යි. අද ෙවන ෙකොට
internet පාවිච්චි කරන අය මිලියන 2.7ක පමාණයක් ඉන්නවා.
බලන්න අද ලංකාව ෙකොච්චර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවාද
කියලා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ගත්තාම අපට ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ
ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගැන කථා
කරන ෙකොට කියන්නට ඕනෑ, අද ෙම් අය වැෙයන් දියර කිරිවලට
සහතික මිලක් නියම කර තිෙබන බව. දියර කිරි ලීටරයක
සහතික මිල රුපියල් 50 සිට 60 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ
විධියට ෙද්ශීය කර්මාන්ත දියුණු කරන්න අද රජය විශාල වැඩ
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පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා. ෙද්ශීය කිරිපිටිවල මිල අඩු කර
තිෙබනවා. විෙශේෂඥ ෛවද වරියක් හැටියට ෙමහිදී මට එකඟ
විය ෙනොහැකි එක කරුණක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ළදරු කිරිපිටි මිල
අඩු කිරීම. ඒ ගැන අපට ෙලොකු බියක් තිෙබනවා. අද මව් කිරි දීම
ඉතා ෙහොඳ ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. මව්කිරි කියන්ෙන්
ළදරුවන්ට අත වශ ෙදයක්. නමුත් එක එක බාහිර බලපෑම්
නිසායි ළදරු කිරිපිටි ගැන ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්. විෙශේෂඥ
ෛවද වරෙයකුෙග් නිර්ෙද්ශය මත අවශ දරුවන්ට විතරක් ළදරු
කිරිපිටි සහන මිලට ෙදන්නට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා අපි
ෙයෝජනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළින්
ෙගොවියාට සහන සලසා තිෙබනවා. වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල්
34 සිට රුපියල් 40 දක්වා සහතික මිලක් නියම කර තිෙබනවා.
රුපියල් 350 ක මිලට ෙපොෙහොර සහනාධාරය තවමත් ලබා
ෙදනවා. මම හිතන හැටියට අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ
රුපියල් 350ක සහන මිලට ඒ ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා. නියඟය
නිසා වි නිෂ්පාදනෙය් අඩුවක් ෙපන්නුම් කළත් සමස්ත ෙගොවියාට
ෙම් තුළින් විශාල සහනයක් ලැබී තිෙබනවා.
ෙම් අය වැය පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, අපි පශංසා
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු
නිලධාරින්ට ස්තුති කරන්න ඕනෑ,
නියඟෙයන් පීඩා විඳි ෙගොවින්ට 2014 -2015 මහ කන්නයට
බිත්තර වී ෙනොමිෙල් ලබා දීමට ෙයෝජනා කිරීම ගැන. ඒක
ඉතාමත්ම ෙහොඳයි. නියඟෙයන් පිඩා විඳි ෙගොවියාට බිත්තර වී
ලබා දීම හා රුපියල් 350ක සහන මිලට ෙපොෙහොර ලබා දීම
තුළින් වී ෙගොවිතැන තවදුරටත් ශක්තිමත් ෙවනවාය කියන එකයි
අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා,
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වී වගාවට පමණක් සීමා ෙනොකර, රුපියල්
1250ක සහන මිලකට ෙත්, රබර්, ෙපොල් ආදී අනිකුත් වගාවන්
සඳහාත් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ නිසා ෙත්, රබර්,
ෙපොල් අනිකුත් වගා අංශවලද ෙලොකු දියුණුවක් ඇති වී තිෙබනවා.
රජෙය් ෙසේවෙය් සිට ෙද්ශපාලනයට ආ ෙකෙනක් හැටියට මම
දැක්කා, 2002 දී විපක්ෂය ආණ්ඩු කරන ෙකොට රාජ ෙසේවය
කප්පාදු කළා, විශාම වැටුප අෙහෝසි කළා, අගහාර රක්ෂණ කමය
අෙහෝසි කළාය කියන එක. නමුත් ඒ ෙවනුවට අද ෙම් රජය රාජ
ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අද අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගාමීය පාසල්වල
අවශ තාව අනුව ගුරු සහායකයින් බඳවා ගැනීමට. තරුණයන්ට
රැකියා අවස්ථා ලබා දීම සඳහා පළාත් සභාවට, පළාත් පාලන
ආයතනවලට තරුණයන් බඳවා ගැනීම සඳහා, රැකියා උත්පාදන
කම ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. පශංසනීය ෙලස ඒ ගැන අපි කථා
කළ යුතුව තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද රජෙය් ෙසේවක අවම වැටුප රුපියල්
15,000 දක්වා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා; රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
සියලුම දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒක
ඉතාමත්ම ෙහොඳ කමයක්. ඒ වාෙග්ම 2015 වන ෙකොට නව
වැටුප් ව හයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්
කාෙලකින් වැටුප් පතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ නව
වැටුප් ව හය කියාත්මක වනෙතක් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට
රුපියල්
3,000ක අන්තර් දීමනාවක් දීමට ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒකත් ඉතා පශංසනීය කටයුත්තක් ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම අගහාර රක්ෂණය රුපියල් 350,000 සිට රුපියල්
500,000 දක්වා ඉහළ නංවා තිෙබනවා. එදා අගහාර රක්ෂණ
කමය අෙහෝසි කරන්නට කටයුතු කළා; අද එම රක්ෂණාවරණය
ඉහළ නංවා තිෙබනවා. ඒ අනුව එය රාජ ෙසේවය ශක්තිමත්
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කිරීමට ගත් දැවැන්ත පියවරක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.
රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරු පැදි ලබා
දීමත් ෙමහිදී අපි අගය කරන්න ඕනෑ. අඩු ගණෙන් දුෂ්කර
පළාත්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සඳහා සහන මිලට යතුරු පැදි
ලබා ෙදන්නටය කියා ඒ අය අපට කිව්වා. අද ඒ අයට ඒවා ලබා
දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙපොලිසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරු,
සාජන්ට් මහත්වරු සඳහා ඒ වාෙග්ම තැපැල් පියන්වරු සඳහා
සහන මිලට යතුරු පැදි ලබා දීම ඉතාමත්ම පශංසනීයයි. ඒ තුළින්
රාජ ෙසේවය ශක්තිමත් වන බවත් මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුව
තිෙබනවා.
ඊළඟට, විශාමිකයන් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 2006 වැටුප්
තලයට තම විශාම වැටුප සකස් කර ෙදන්නටය කියා තමයි ඒ අය
හැමදාම ඉල්ලුෙව්. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2015දී ෙයෝජනා
කරන වැටුප් ව හයක පිහිටුවා ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප සකස් කර
ෙදන්නටය කියා ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය
ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් රටට ෙසේවය කරලා විශාම ෙගොස් සිටින, අද ජීවිතෙය් සැඳෑ
සමය ගත කරන අය සඳහා රුපියල් 50,000ක ඇප රහිත ණය
කමයක් ෙමමඟින් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්
ෙවනවා. වයස් සීමාව පහු ෙවලා නිසා, විශාම ගියායින් පසුව
බැංකුවකින් ණය ගැනීම ඉතාමත්ම අසීරු කාරණයක්. අය වැයක්
තුළින් විශාමිකයන් ගැන ෙම් තරම් හිතපු ආණ්ඩුවක් කවදාවත්
තිබුෙණ් නැහැ.

376

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

මට විනාඩියක් ෙදන්න.
ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම පාසල් යන වයෙසේ ඉන්න ආබාධිත
දරුවන්ට රුපියල් 750ක පවාහන දීමනාවක් ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. එය, අෙප් රෙට් සැඟවී සිටින විෙශේෂ ආබාධ සහිත
දරුවන්ට කරපු විශාල ෙසේවයක් හැටියට මා දකිනවා. අපි දකින
විධියට ෙමය ඉතාමත් ෙහොඳ අය වැයක්. ෙම් අය වැය, හැම
ක්ෙෂේතයක්ම ගැන කල්පනා කරලා හැම ක්ෙෂේතයකටම සහන
සලසන, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොඩි මිනිසා ගැන හිතපු ඉතාමත් ෙහොඳ
අය වැයක් බව මතක් කරමින්, ෙම් පිළිබඳව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් මෙග් ස්තුතිය
පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
You have 10 minutes.
[5.34 p.m.]

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විශාමිකයින්ට ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට
රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ෙගවීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් බැංකු තැන්පතු සඳහා සියයට 12ක ෙපොලි
අනුපාතයක් ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට එය ඉතාමත් පශංසනීයයි. මෙග් ඥාතිෙයක් ඊෙය් මට කථා
කරලා ඇහුවා, විශාමිකයන් සඳහා ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොනවාද කියලා. මා කිව්වා, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට රුපියල්
2,500ක් ලබා දීමට හා තැන්පතු සඳහා සියයට 12ක බැංකු
ෙපොලියක් ලබා දීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.
විශාමිකයන් හැම දාම අපට කිව්වා, විශාමිකයන් සඳහා බැංකු
ෙපොලී අනුපාතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා, එම නිසා ඔවුන්ට ජීවත් වීම
අපහසුයි, ඒ ගැන කථා කරන්න කියලා. සියයට 12ක බැංකු
ෙපොලියක් ලබා දීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවාය කියලා කිව්වාම
ඒ ඥාතියා ඉතාමත් සතුටට පත් වුණා. මා හිතන හැටියට අද
ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම විශාමිකයන්ට ෙම් තුළින් විශාල
පිටුවහලක් ලැෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම සමාජ ආරක්ෂණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ.
වැඩිහිටියන් සඳහා එදා ෙදනු ලැබූ රුපියල් 300 දීමනාව රුපියල්
1,000 දක්වා වැඩි කිරීමට මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් අය වැෙයන්
ෙයෝජනා වුණා. ඒ වැඩිහිටි දීමනාව 2015 සිට රුපියල් 2,000
දක්වා වැඩි කරන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. බලන්න, එය
ෙකොපමණ ෙහොඳ ෙදයක්ද කියලා. වැඩිහිටි වයෙසේ ඉන්න අය
මාසයකට වරක් ඇවිල්ලා ෙම් රුපියල් 1,000 අරෙගන ගිහින් ඒ
මුදලින් තමන්ෙග් පවුල්වල ඉන්න මුනුබුරන්ෙග්, මිනිබිරියන්ෙග්
අවශ තා ඉටු කරනවා. ඔවුන්ට ඒ රුපියල් 1,000 රුපියල්
ලක්ෂයක් ලැබුණා වාෙගයි. රුපියල් 1,000, රුපියල් 2,000 දක්වා
වැඩි වනවාය කියන්ෙන් ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්.
ඒ වාෙග්ම තමයි දරුවන්ට -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Please wind up. Your time is over.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Presiding Member, I am extremely privileged to
take part, for the 22nd time, in the Second Reading of the
Budget Debate in Parliament and to speak, particularly on
the 69th Budget, presented in Parliament by His
Excellency Mahinda Rajapaksa, President of the
Democratic Socialist Republic. I think I should today
present my views in somewhat poetic form, which I am
sure you will enjoy, although you are a Tamil-speaking
person in the Chair.
දියලුම ඇල්ල ෙසේ යන්නට දුක
සියලුම සිතැඟි විමසා ජනතා
අයවැය ෙගනා ගරු ජනපතිඳුට
කියෙනමි අදත් රස කවි මැති

ෙසේදී
වාදී
යාදී
සබෙය්දී

ගුරු දුක ෙසේම සිසු දුක විමසා
ෙගොවි දුක ෙසේම හැම ජන දුක නැති
ෙවද දුක ෙසේම ෙහද ෙහදි දුක දුරු
ටික ටික ෙපරට යන හැටි ෙම් නර

බැලුවා
ෙකරුවා
ෙකරුවා
විරුවා

ආශ්චර්ය වන්නට
සාස්තරය දැන නියැෙලන
හාස්කම් ෙපෙනන එතුමෙග
ෙමෝස්තරය බැබෙළයි හැම
එක් ෙසේසත් ෙකරුව ෙම් රට
දක්ෂය එඩිතරය නිසි මෙඟහිම
එක් වූ එම මඟට ෙනොපැකිළ දැන
සක් ෙදවි එතුමාය මැදමුලනින්

ආසියාෙවහි
කථාෙවහි
සිනාෙවහි
දිසාෙවහි
දුටුගැමුණු
ඇදුණු
කරුණු
ලැබුණු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

උතුර දකුණ යා කෙළ යාල්
මිතුරු වීම ජනපති ඇයෙග්
සතුරු ෙනොමැති අපි දැන් එකම
අඳුරු නැති ෙසොඳුරු යුගයකට පා

ෙද්වියයි
වාසියයි
ජාතියයි
තියයි

උතුෙර් යාල්ෙද්වී කුමරි ෙපම්
කැන්දන් ආෙව ගරු ජනපතිය පින්
ඔවුනට සිටින දරු කැළ ෙහොඳින් සන්
සලසති රටට ජය ෙසත ලබන

බැඳී
රැඳී
සිදී
ඡන්ෙදදි

ඩයස් ෙපෝරාව රට නසාලන
ඉවත් ෙකොට එහැම අපි සිටිමු හැර
පභා සමඟ මුහුණට මුහුණ දැක
සටන් කෙළ කවුද ඔහු බලය බිඳ
එෙහත් අද තිෙබන බලෙව්ග
පභාටත් වඩා විසකුරුය
එෙහත් ජනපතිඳු ෙදන සහන
සියල් දුක් විපත් ඇති ෙව්වි

යකා
දුකා
දැකා
මකා
බැලුවම
රටටම
දුටුවම
දිගටම

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා
මහත්මයා කථා කරන ෙකොට ෙකෝට්ෙට් පකාශනයක් ගැන කිව්වා.
ෙකෝට්ෙට් පකාශනය ගැන අද රටට මතක් කිරීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය පාවා දුන්ෙන්
ෙදොන් ජුවන් ධර්මපාලයි. ඒ, කි.ව. 1597 දීයි. ඔහු අත්සන් තබා
ලියා දීලා රට පාවා දුන්නා. එතුමා එවැනි පකාශයක් කරපු
අවස්ථාෙව්දී ඒ පාවා දුන්නු මතක සටහන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
නැවතත් සලකා බලනවාද කියන එකයි අද අපට, රටට අහන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ලැබූ නිදහස, ෙම් සාමය රැක
ගැනීමට එදා පභාකරන්ට විරුද්ධව කළ සටනට -අෙප් මහා
වීරයන් කළ සටනට- වඩා සටනක් කිරීමට මුළු ජාතියම ලකලෑස්ති
විය යුතුයි කියන එක අපි අවධාරණෙයන් යුතුව ජාතියට මතක් කර
ෙදනවා.
ආදායම් ආර්ථිකයක හැඩය
ෙපනී
ෙගොවියනි, ඔබට බිත්තර වී ෙනොමිෙල
දුනී
රජ ෙසේවකයනට විසිපන්දහස
පනී
අය වැය ආශ්චර්යයි එය සැෙවොම
දනී
නැණ ගුණ ෙදන මහින්ෙදෝදය
දින දින එන සියලු දුප්පත්
ෙදන ෙදන සහන වැඩි වන හැටි දකින
සිහි විණි එදා පාසල් ගිය යුගය

විදුහලට
දරුවනට
විට
මට

මම සාහිරා විද ාලයට ගියා. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගියා නාලන්ද විද ාලයට. එෙහම ෙන්ද?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔව්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒවා ඔක්ෙකෝම දැන් මතක් ෙවනවා, මහින්ෙදෝදය බලන
ෙකොට.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙමොහිදින් ෙබග් වාෙගයි.

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

අපි ෙමොහිදින් ෙබග් අඳුනනවා. ඔහු ෙහොඳට සින්දු කිව්වා. මම
ලස්සනට කවි කියන ෙකොට ඔබතුමා ඒකටත් බාධා කරනවා.
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහත්මයා, ඔබතුමා කවිවලට කැමැති නැද්ද?
අයිෙයෝ, සිංහල කවියට අපහාස කරන්න එපා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබතුමා ෙමොහිදින් ෙබග් වාෙගයි කියලායි මා කිව්ෙව්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

හතළිස්හතට පසු ආයුර්ෙව්ද
හැම ෙදොස් නසා යළි පිබිෙදන අයුරු
ෙරෝදුක් නසා දා සතුටින් දිවිය
හැම ෙසත් ලබන්නට හැකි ෙව් ඉදිරි

කුසගිනි නිවන්නට වැලි බත්

මල
බල
තුළ
කල

කවන්නට

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොකක්ෙදෝ අය වැයක් හදලා
තිෙබනවා ලු. ඒක අර ෙපොඩි ළමයින් හදන වැලි බත් වාෙගයි. ඒ
අයට බලයක් නැහැ. බලයට එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒත් ජනතාවට වැලි
බත් කවන්න හදනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකෝට්ෙට්
පකාශනය මඟින් මිනිසුන්ට කවන්න හදන්ෙන් වැලි බත්.
කුසගිනි නිවන්නට වැලි බත්
ෙවර දැරු එජාප අං නැති ෙමෝඩයන්
පාඩම් විලස කළ ෙසේවය
ජනපති නැතිව ෙනොහැකිය ෙපොදු

කවන්නට
හට
විඳින්නට
දනන් හට

ජනතාවට බැහැ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නැතිව. ඒකයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා යන ෙකොට මුළු රෙට් -හැම තැනම- ජනතාව ෙරොක්
වන්ෙන්.
මහෙමර ෙසෙලව්වත් බහු බූත යකු
ෙසලවිය ෙනොහැක මැදමුලෙන් බලය
ජනපති සඳුට සම නැත ෙතොපි ෙමොනවා
කියමින් මුළු රටම එතුමා අගය
ඉල්ලූ දහස විසිපහ කර ෙදනවා
මහෙපොළ හාරදහසින් සිසු සැනෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිල දරුවනට පිදුෙව්
නැත නැත අය වැෙය් ගතියක්

ඇවිත්
මහත්
කළත්
කරත්
නම්
නම්
නම්
අවදානම්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු සභා
ගර්භෙය් ඉදිරිපස රජ තුන් කට්ටුවක් ඉන්නවා. ඒ තමයි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙල්කම් මණ්ඩලය. එතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරි
මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාට පඩි වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වැඩි කරපු
එක අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයා හඳුන්වනවා අල්ලසක්
කියලා. අපි අහනවා ෙමහි ෙසේවය කරන අයට, ජනතාවට දීපු ඒ
සහන -ෙගොවීන්ට, කම්කරුවන්ට, වැඩ කරන අයට දීපු ඒ සහනඅල්ලසක්ද කියලා. එතුමන්ලා ෙමොන තරම් අපහාසයක් කරනවාද
ඒ ජනතාවට. එතුමන්ලාට කරන්න ෙදයක් නැහැ; කරන්නත්
බැහැ. ෙම් වාෙග් ඉතාම පහත් විධියට කථා කිරීෙමන් ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා.
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ෙපොඩි දරුෙවක් දුෙටොත් ජනපති සඳුෙග
දිව යයි ඔහු ළඟට බලමින් සියලු
ෙපොඩි උන් වඩාෙගන නළවන සිඹින
ජනපති සඳුට හැර ෙවන කිසිෙවකුට

ෙනත
අත
සිත
නැත

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දූ දරුවන් ගැන කියලා බනිනවා.
ෙර්ස් දුවනවා ලු. රගර් ගහනවා ලු. ලැම්ෙබෝ ගිනිවල යනවා ලු.
ඉතින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජවය ඇති, ශක්තිය ඇති,
ෙමොළය ඇති ළමයින් සිටිනවා නම් ඒවා කරනවා තමයි. ළමයින්
නැති අය ෙමොනවා කරන්නද? ඒකයි ඒ දුක. අපි ඒ අය ගැන
කනගාටු ෙවනවා. ෙදයියෙන්, වැඩි කල් යන්නට ඉස්සර ෙවලා දරු
සම්පතක් ලැෙබ්වා කියා අපි ෙම් පැත්ෙත් සිට පාර්ථනා කරනවා.
මුස්ලිම් ෙලොෙව් හැමෙගම මුව දකින
දිස් ෙවයි එතුමාට ඇති ආදරය
'ඛලීෆා' සම්මාෙන එතුමා ලබන
සනසයි හැම සිතම මුස්ලිම් අයෙග

සඳ
තද
ලද
අද

"ඛලීෆා" සම්මානය බහෙර්න් රෙටන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ලැබුණු මුස්ලිම් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම සම්මානයයි.
අය වැය ෙමවර දිනනා බව
ජනපතිකම ෙතවන වරටත්
මුළු රට එතුමාට එක් වනු
එතුමා තුන් ෙලොවම බැබෙළනු

සහතිකය
සහතිකය
සහතිකය
සහතිකය

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ்
மகனாகிய
நீங்கள்
சைபக்குத்
தைலைமதாங்கிக்
ெகாண்
க்கின்றேபா
இக்கவிைத தமிழி ம் கூறப்பட
ேவண் ம் - தமிழி ம் நான் கவிைத ெபாழிய ேவண் ம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
உங்க

க்கு இரண்

நிமிடங்கள் மாத்திரம் இ க்கின்றன.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
இன்

ம் சிறி

ேநரம் தா ங்கள்!

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

விவாதம்
வைடய இன் ம் 20 நிமிடங்கள்தான்
இ க்கின்றன. ஆகேவ, 5 நிமிடங்கள் த கின்ேறன்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
"ஆகித்தான் ேபாயினர் அப்ெசட்!
பார்த்ேததான் எங்கள பட்ஜட்!
ஆச்சாியப் ச்ெசாாி ம் பட்ஜட்!
எங்கள் தாய்நாட்ைட இமயத்தில் ஏற் ம்!
யார் த வார் இ ேபால அள்ளி
மக்கள் மகிழ்ந்தி வர் ெப ைமகைளச் ெசால் .
க ங்கல் ல் நீர் பிழிந்ெத த்தார்
எங்கள் ஜனாதிபதி
க ைமயாய் அதற்கு உைழத்தார்
ெபா மக்கள் நலன்கைள நிைனத்தார்
மக்கள் மனங்களிேல என் ம் நிைலத்தார்.
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உைழக்கின்ற வர்க்கத்ைத உயர்த்த
எண்ணித்தான் கணக்குகள் வகுத்தார்
இ பத் ஐயாயிரம் பாய்
சுைளயாக வழங்கி
இதயங்கள் மகிழ்ந்திடச் ெசய்தார்."

இப்ப யாக ஜனாதிபதி அவர்கள் பல அற் ங்கைளச்
ெசய்தி க்கின்றார்.
"வசனங்களில் ெசான்னால்
வாசம் இ க்காெதன்
கவிைதகளில் ெசால்ல வந்ேதன்
கவிைதகளில் ெசான்னால்தான் கசப் ம்
இனிப்பாக இ க்கும்!
கவிதா கைலஞர்கேள!
ஆ ய கால்கள் - என் ம்
ஆ க்ெகாண்ேடயி க்கும்
பா ய வாய் - என் ம்
பா க்ெகாண்ேடயி க்கும்!
அ ேபால வழங்கும் கரங்கள் என் ம்
வழங்கிக் ெகாண்ேடயி க்கும்!"

வழங்கி வழங்கிக் ைக சிவந்த ஜனாதிபதி அவர்கள்தான்
அன்
பாரா மன்றத்திேல
உைரயாற்றிவிட்
விைடெபற் ச் ெசன்றார். அவர் எல்லாம் வழங்கினார்;
ஒன் ம் வாங்கவில்ைல. அ தான் இந்த பட்ஜட் ன் அற் தம்!
"தற்கா கத் ெதாழிலாளர்கைள எம்
நிரந்தரத் ெதாழிலாளர்களாக
நிமிர்ந்தி க்கச் ெசய்த
நிைனவில் - கனவிலல்ல....
மாற்றிய பட்ஜட்!
ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கிேய
நைட ேபா ம்
ஏ நைட பட்ஜட்!
எல்லாைர ம்
(எதிர்க்கட்சியினைர ம்)
எண்ணிப் பார்க்க ைவக்கும்
ஏ நைட பட்ஜட்!
அரச ெதாழிலாளர்க க்ெகல்லாம்
பாிசுப் ெபாதியாகச்
சம்பள உயர்
ப - வழங்கும் கரத்தின்
ெசாந்தக்காரர்தான்
நம் ஜனங்களின் அதிபதி
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ.
ேநற் ச் சமர்ப்பித்த
மாற்றத்ைத ேநாக்கிய - அதாவ
ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கிய
க்கிய பட்ஜட்
நாட் ன்
விக்கைலப் ேபாக்கும்
நக்கைல நாணச் ெசய் ம்
நைட ைற பட்ஜட்!."

எதிர்க்கட்சியினர் நக்கல் பண் கின்றார்கள். அவா்கைள
நாணிக் குனியச் ெசய் ம் பட்ஜட்தான் இ .
"ெதாட்ட ைற அைனத்தி ம்
லங்குவ அபிவி த்தி - கண்
பட்ட பக்கெமல்லாம்
பளபளக்கின்ற அபிவி த்தி!
விட்ட குைற ெதாட்ட குைற
எ
மின்றி
யாழ்ப்பாண தீபகற்பம்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]
வி யல் ெவளிச்சத்தில்
விழாக் ேகாலம் ண் ள்ள
அண்ேண! நீங்கள்
அண்ணிேயா வந்
சிைதந்த யாழ் மண்
சீர்ெபற்ற சிறப்ைப
பா ங்கேளன்! வா ங்கேளன்!"

ஆகேவ, இ தியாக நான் ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண் ம்.
Sir, the Holy Quran says about people who give and how they
get rewarded. It is with great generosity that our President gave
relief to the people. He gave and gave and gave without taking back
anything from the people through this Budget.

Sura 2:261 - AL-BAQARA states, I quote:

"The parable of those
Who spend their wealth
In the way of Allah is that
Of a grain of corn: it groweth
Seven ears, and each ear
Hath a hundred grains.
Allah giveth manifold increase
To whom He pleaseth:
And Allah careth for all
And He knoweth all things."

පශ්න හඳුනා ෙගන, රුපියල් මිලියන 500ක් ආෙයෝජනය කරන
ඉහළ ආෙයෝජකයාෙග් පටන් "දිවි නැඟුම" ව ාපාරෙයන් සහන
ලබා ගන්නා අයටත්, ෙකොණ්ඩය කැපීම ස්වයං රැකියාවක්
හැටියට කරන බාබර් සාප්පුෙව් බාබර් මහත්තයාටත් සහන සැලසූ
අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ මුදල් ඇමතිවරෙයක් හැටියට
ජනාධිපතිතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා කියලා අපිට කියන්න
පුළුවන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්,
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමන්ලාට ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමන්ලාට ෙම්ක ෙනොගැලපුනත්, ෙම්ක ගමට ගැලෙපන
විධිෙය් අයවැයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය
හැම ජන ෙකොටසකෙග්ම හදවත් හඳුනා ෙගන ඉදිරිපත් කළ අය
වැයක්; ජාතික ආර්ථිකයට දායක වන ඉහළ සිට පහළ දක්වා හැම
ෙකොටසකටම යම් ඵලදායී සහනයක් ලබා දුන්නු, රෙට් අනාගතය
භාර ගන්න ඉන්න පාසල් ශිෂ යාෙග් පටන් උසස් අධ ාපනය
ලබන විශ්වවිද ාල ශිෂ යා දක්වා වූ ශිෂ යන්ට සහන ලබා දුන්නු,
ඔවුන්ෙග් ගමනට අත්වැලක් ලබා දුන්නු, සමස්ත ජාතිෙය්ම
සුරක්ෂිත භාවය සලකා බලා සහන දුන්නු අය වැයක්. ෙම් අය වැය
තුළින් මහෙපොළ ශිෂ ධාර වැඩි ෙවනවා, පහවසර ශිෂ ත්වය
සමත් දරුවන්ෙග් ශිෂ ාධාර වැඩි ෙවනවා. ෙසෞඛ අංශයට විශාල
සහන රැසක් ලැෙබනවා. එය ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, නිෙරෝගිමත්
ජනතාවක් තමයි රෙට් ශක්තිය ෙවන්ෙන්. එතුමා ඒ ගැන
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.
අද උෙද් විවාදය ආරම්භ කළ රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
කිව්වා, කරන්න බැරි ෙද්වල් ගැන ෙපොෙරොන්දු ෙදනවා කියලා.
නැහැ. ඒවා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්. අපි කවදාවත් ෙදන්න බැරි
ෙද්වල් ගැන කියලා නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙදනවා කියලා
ෙපොෙරොන්දු වුණා නම් ඒවා ෙදනවා. ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන ඖෂධ
සඳහා ෙකොපමණ වැය ෙවනවාද කියා බලන්න.

Sir, the President has done a very meritorious act by
presenting a Budget, a golden Budget giving all the
benefits to the people. We say that this is a golden
country, now it has been taken to the zenith of
development. A glorious future is in store for the common
man with the presentation of this Budget.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Lalith Dissanayake, you have 13 minutes.

[අ.භා. 5.46]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)
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මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල්
අමාත වරයා හැටියට 2015 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය
ෙල්ඛනය; ඒ වාෙග්ම ෙම් රජෙය් 10වන අය වැය ෙල්ඛනය
සම්බන්ධෙයන් කතා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. "මා වැනි බිළින්දා - වර වර ළඟට කැන්දා,
දුක් සැප කුමන්දා - අසන නිරිෙඳෝ ෙවන ෙකොහින්දා" යන කවිය
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මතක් ෙවනවා. ෙම් කවිෙයන් කියැෙවන ෙද්
ෙකොළඹ හෙත් ඉන්න ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලාට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව ලඟට ගිහිල්ලා ජනතාවෙග්

2013 වසෙර් රුපියල් මිලියන 19,742යි, 2014 වසෙර් රුපියල්
මිලියන 25,457යි. 2013 වසෙර් ළදරු කිරි ආහාර සහනාධාරය
සඳහා රුපියල් මිලියන 147ක් වැය කර තිෙබනවා. 2014
අවුරුද්ෙද් ෙම් වන විට රුපියල් මිලියන 126යි. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා හැමදාම අහන ෙපෝෂණ මල්ල සඳහා 2013
වසෙර් රුපියල් මිලියන 101ක් වැය කර තිෙබනවා. 2014 වසෙර්
රුපියල් මිලියන 137යි. ෙනොමිෙල් ෙපළෙපොත් ලබා දීම සඳහා
2013 වසෙර් රුපියල් මිලියන 1,519ක් වැය කර තිෙබනවා. 2014
වසෙර් ෙම් වන විට රුපියල් මිලියන 1,924ක් වැය කර තිෙබනවා.
ශිෂ ාධාර, දහම් පාසල් ෙපළෙපොත්, දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා
නිල ඇඳුම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 116ක් වැය කර
තිෙබනවා.
ෙමවර ඒක වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර
සහනාධාරය සඳහා 2005 වසෙර් සිට 2013 වසර දක්වා රුපියල්
මිලියන 18,768ක් වැය කර තිෙබනවා. 2014 වසෙර් ෙම් වන විට
වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 29,512යි. තවත් සහන
තිෙබනවා.
ආබාධිත රණවිරුවන්ට, ආපදා කළමනාකරණයට, රණවිරු
ෙදමව්පියන්ට සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. 2015 අය වැෙයන්
රණවිරු ෙදමව්පියන් සඳහා ෙදන රුපියල් 750ක මුදල රුපියල්
1000 දක්වා වැඩි කරලා, එය ෙපොලීසිෙය් අයටත් සම්බන්ධ කරලා
තිෙබනවා. ඒක වැදගත් ෙවනවා. ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු අපිට
කියනවා, "ඇයි සර්, රණවිරු දිනය සමරන ෙකොට අපි ගැන
කියන්ෙන් නැත්ෙත්" කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ගැන
ෙත්රුම් අරෙගන ඒ සහනය ඔවුන්ටත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්
සියලුම සහනාධාර ෙකොෙළේට විතරක් සීමා වූ ඒවා ෙනොෙවයි,
ජනතාවට සැබෑවටම ලබා ෙදන ඒවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ
ෙසෞඛ අංශයට බිලියන 139ක් ෙකළින්ම ෙවන් කර තිෙබන බව.
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පළාත් සභාවට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල බිලියන 42යි. ඒ අනුව
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ ෙසේවාව
ෙවනුෙවන් බිලියන 181ක් සෘජුවම ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විවිධ
ශීර්ෂ යටෙත් තවත් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභා සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ අංශයට ගිය වර
බිලියන 155ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්
අසවල් පතිශතයක් ෙසෞඛ යට ෙවන් කර නැහැ කියා ෙබරිහන්
ෙදනවා. දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් යම් කිසි පතිශතයක් ගන්න
ඕනෑ නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාවක් තිෙබන රටක් විතරයි. ෙම්
ලංකාෙව් විතරයි නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්ෙන්.
ඉන්දියාෙව් ෙදන්ෙන් නැහැ. යුෙරෝපෙය් ෙදන්ෙන් නැහැ.
තමන්ෙග් ආදායමින් වැඩි පමාණයක් ඔවුන්ට ෙසෞඛ ෙසේවාව
ෙවනුෙවන් ෙදන්න වනවා. ෙසෞඛ ෙසේවාව ගත්තාම ශී ලංකාව
තමයි අංග සම්පූර්ණ නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව ලබා ෙදන එකම
රට. දියුණු රටවල, මුදල් අය කරන රටවල දළ ජාතික
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට ගණනක් දුන්නා කියලා ඒෙගොල්ලන්ට
තර්ක කරන්න බැහැ. ඒක පුහු තර්කයක්.
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කර තිෙබනවා. අප ඉදිරිෙය් දී -2017 සිට 2020 වනෙකොට- ෙම්
පමාණය සියයට 65 දක්වා අඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙම් දත්තයන් මෑතකාලීන ආර්ථික පවණතා කියන ෙපොෙත් දක්වා
තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල අඩුවක්. රුපියල් 100ක් තිෙබනවා නම්
එයින් රුපියල් 78යි අප ණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප ඒ සියෙය්
පමාණය ඉක්මවලා ගිහිල්ලා නැහැ. අපට ෙගවන්න පුළුවන්
ආකාරයට තමයි අප ණය ගන්ෙන්. දළ ජාතික නිෂ්පාදනය
බිලියන ගණන්, ටිලියන ගණන් වැඩි වනෙකොට අප ගන්න ණය
පමාණය අඩු වනවා. නමුත් ෙම්ක ෙවනත් විධියකට -මායාවක්
හැටියට- එක්සත් ජාතික පක්ෂය රටට ෙපන්වන්න උත්සාහ
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ගත්ත ණයවලට ෙමොකද
කෙළේ? පීමා පිටි ෙකොම්පැනිෙයන් ෙරොඩ්ඩ විතරයි අපට දුන්ෙන්.
අද එෙහම නැහැ. අද ගන්නා ණයවලින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද
ජාතික ආර්ථිකයට වත්කම් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා
චීනෙයන් ගත්ත ණය ෙවන්න පුළුවන්. අප දැක්ෙක් නැති ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් අද අෙප් අනාගත දරුවන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා.
වරායක් ඉදි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අප ෙනොදැක්ක ෙද්වල්
ලැබිලා තිෙබනවා. පිට රටට ගිහිල්ලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්වලින්
බහිනෙකොට අප හූල්ලලා ආවා, “අපට අධිෙව්ගී මාර්ග නැහැ”
කියා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග බිහි ෙවලා තිෙබනවා. වාරිමාර්ග ව ාපෘති
විශාල සංඛ ාවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල ඉතා ඉහළ
මට්ටමට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා
විශ්වවිද ාල ඇති කරනවා. අලුත් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා
විශ්වවිද ාලවල ආරම්භ ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට විශාල
සංවර්ධනයක් දැන් අපට දකින්න ලැෙබනවා. ෙම් රටට වත්කමක්
එකතු කරලා, ෙම් රෙට් අනාගතය සාරවත් කරන්න තමයි ෙම්
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවර අය වැෙයන් රජෙය්
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් වැටුප් වැඩි වීම
ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, වෘත්තීය සමිති railway station එක
ළඟට ගිහිල්ලා වර්ජනය කරනවා, "එල්ලපු දීමනා ෙදන්න" කියා.
අද එල්ලපු දීමනා ෙදන ෙකොට කියනවා, "ෙම්ක ෙදන්න ෙවන්ෙන්
නැහැ" කියා.

ෙසෞඛ
නිෙයෝජ
අමාත වරයා හැටියට මා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා රුපියල් බිලියන 181ක්
ෙසෞඛ අංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබනවා. නිදහස් ෙසෞඛ
ෙසේවාව ලබා ගන්නා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් මුදල් පතිලාභ
හැටියට ගලාෙගන එනවාය කියන කාරණය අප කියනවා.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් තමයි මූලික වැටුප රුපියල් 11,700
කෙළේ. නමුත් ඒක දැන් රුපියල් 15,000 දක්වා වැඩි කර
තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ජීවන වියදම් දර්ශකයත්
රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩි වුණාම රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් අවම
මාසික ආදායම රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒක මදිද?

වකුගඩු ෙරෝගිෙයකුට රුපියල් 3,000ක් ෙදන්න මුදල් ෙවන්
කළාට රවි කරුණානායක මන්තීතුමා එෙහම කරලා නැහැ කියා
කිව්වා ෙන්. පසු ගිය 2013 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 10,047ක්
වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. 2014 දී රුපියල්
මිලියන 25,454ක් ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම්වා
අකුරු ෙනොෙවයි; ෙම්වා ෙපොත්වල පමණක් තිෙබන ඒවා
ෙනොෙවයි. සැබෑ වශෙයන් ෙම්වා ජනතාවෙග් සුබසාධනය
ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල් කියන එක අප කියන්න ඕනෑ, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 25,000ක්
ලැෙබනෙකොට ගන්න පුළුවන් ණය පමාණයත් වැඩි වනවා. දළ
වැටුෙපන් ගන්න පුළුවන් ණය පමාණය වූ සියයට 40 සීමාව
සියයට 60 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සාමාන
ෙකෙනකුට තමන්ෙග් අවශ තාව ඉටු කර ගන්නට එයින්
හැකියාවක් සහ ශක්තියක් ලැෙබනවා. ඔවුනුත් පාරිෙභෝගිකයින්.
ආදායම වැඩි වනෙකොට ණය ගන්න හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ
නිසා ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒෙගොල්ලන්ට slogan එකක් දැන්
නැහැ. සරසවි ශිෂ යාට ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න බැහැ.
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලයට කළමනාකරණ පීඨයක් ෙදනවා
කියා දැන ගත්තාම ගිහිල්ලා අට්ටාලයක් ගහනවා. මම ඊෙය්
එනෙකොට දැක්කා, අට්ටාලය ගලවලා තිෙබනවා. ෙම් සහන
ෙදනවා කියා දැන ගත්තාම සංගම්වලට කරන්න ෙදයක් නැහැ,
ශිෂ ෙයෝ බලෙයන් ෙහෝ දක්කාෙගන ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ
පවත්වනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟටත් සරසවි
ශිෂ යින් ෙගනැල්ලා තිබුණා. අද ශිෂ ඝාතන නැහැ. අෙප් එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමාත්, මමත් විෙද ෝදය විශ්වවිද ාලෙය් එකට
ඉෙගන ගත්තා. එතුමා එවකට ශිෂ සංගම් සභාපති. ව ාපාර

අය වැය හිඟය ගැන කථා ෙකරුණා. රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කියනවා, රෙට් පුද්ගලෙයකු රුපියල් හාරලක්ෂ
ගණනක් ණයයි කියා. එෙහම ගණන් හදන්න බැහැ. රටක ෙම්
අගයන් නිර්ණය කරන ආර්ථිකයක දර්ශකයක් තිෙබනවා. ඒ
නිර්ණායකය තමයි, දළ ජාතික නිෂ්පාදනය. ඒ දළ ජාතික
නිෂ්පාදනය මත තමයි අප ගණනය කරන්ෙන්. 2004
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට බාර ගන්නට කලින් -රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්- සියයට එකසිය ෙදකක් ෙම් රට
ණය ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද ඒ පමාණය සියයට 78 දක්වා අඩු
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

පරිපාලන උපාධිය, විද ාෙව්දී ව ාපාර පරිපාලන උපාධිය බවට
පත් කෙළේ එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමායි. අප ඒ ශිෂ
නායකයින්ට කියනවා, අන්න ඒවාට සටන් කරන්න කියා.
ෙබොරුවට ළමයින් ෙපළ ගස්වන්ෙන් නැතිව ළමයින්ෙග් අධ ාපන
මට්ටම දියුණු කරන්න.
එදා මට මතකයි, එස්.බී දිසානායක ඇමතිතුමා තමයි ෙම්
විද ාෙව්දී ව ාපාර පරිපාලන - BSc in Business Administration
- උපාධිය ඇති කෙළේ. මට ඒ ගැන අද ආඩම්බරෙයන් කියන්න
පුළුවන්. අන්න, ශිෂ යින් දිනා ගත්ත ෙද්වල්. අද එෙහම
ෙනොෙවයි. ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලට ෙම් ශිෂ යින් ෙයොදාෙගන,
ෙම් ශිෂ ව ාපාරය නැති කරන්න යන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.
නමුත් අද අප විශ්වවිද ාල ශිෂ යින්ෙග් අධ ාපන මට්ටම ඉහළ
තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල ශිෂ යින්ෙග්
මහෙපොළ ශිෂ ත්වය රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම පහ වසෙර් ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් සමත් වන දරුවන්ට
ෙදනු ලබන ආධාරය වැඩි කර තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ෙමවර
අය වැෙයන් ශිෂ යින් ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා
තිෙබනවා. එදා හුඟාක් ෙව්ලාවට හදිසි නීතිය ගැන කථා කළා. අද
හදිසි නීතිය නැති කර තිෙබන නිසා ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ.
සමහරු ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළා. ෙෆොන්ෙසේකා නිදහස්
කළාම ආගිය අතක් නැහැ. ෙවනදා මාධ වල එතුමා අත වන වනා
යනවා ෙපන්වනවා. නිදහස් කළාට පස්ෙසේදී ෙපන්වන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එදා විපක්ෂයට ෙම්
වාෙග් විවිධ මාතෘකා තිබුණා කථා කරන්න. නමුත් අද කථා
කරන්න මාතෘකාවක් නැහැ. මාතෘකා අඩු ෙවනෙකොට, ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ උත්සාහ ගන්නවා ෙමොනවා හරි ෙදයක් කියන්න.
ෙමොකද අද සන්නිෙව්දන නාලිකා වැඩියි. ඒ නාලිකා තුළින්
ෙමොනවා හරි ෙදයක් දමන්න ඕනෑ ෙන්.

386

ඉන්නවා "වහාම ෙම්ක ස්ථීර කරව්" කියා. ෙම් අය ස්ථීර කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තීන්දු තීරණ ගත්ත රජයක රාජ
නායකෙයක් තමයි එතුමා. තස්තවාදෙයන් රට ෙබ්රා ෙගන,
අහිංසක කම්කරු ජනතාවෙග් දුක ඉෙවන් ෙත්රුම් ගත්ත
නායකෙයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන්.
ෙකොළඹ 07 ඉපදුණු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා වාෙග් අයට
ෙම්වා දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්
යන ගමන ෙකළින් යන්න, ෙකළින් කථා කරන්න. ළමෙයක්
වඩා ගන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙගදරක දරුෙවක්
ලැබුණාම, දරුවාට මාස 9කට පස්ෙසේ ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන්
අෙප් දළදා හාමුදුරුෙවෝ ළඟට ෙගන යන එක. ඒක ෙලොකු
වටිනාකමක් තිෙබන ෙදයක්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් දරුෙවෝ විතරක්
ෙනොෙවයි, යාපනෙය් ෙකෝච්චිය විවෘත කරන්න යන දවෙසේ
යාපනෙය්
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ජාතිකෙයෝ
අෙන්
අෙප්
ජනාධිපතිතුමාෙග් අතට තමන්ෙග් දරුවා ෙදනවා. එෙහම
ෙදන්ෙන් ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබන නිසා. ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ත
නායකයා. දුටුගැමුණු රජතුමා ෙම් රට ෙබ්රා ගත්තා. ඒ නිසා
රාජසිංහ ෙදයිෙයෝ කියලා කියනවා. ෙම් රෙට් තස්තවාදය
සම්පූර්ණෙයන් නැති කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඉන්න යාපනයට එදා අපිට යන්න බැහැ.
මම විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයක් හැටියට 1977 දී මුලින්ම යාපනයට
ගිෙය්. මෙග් දරුෙවෝ ගිෙය් නැහැ. නමුත් අද යාපනයට යන්න
පුළුවන්. මට ඊෙය් ෙපෙර්දා එක්ෙකෙනක් කිව්වා "සර් අපි මුළු
පවුලම අනුරාධපුරයට ගියා ටිකට් එකක් රු 190යි" කියා. අද
පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය නැති නිසා රට පුරා නිදහස තිෙබනවා.
ඔබතුමාටත් යාපනෙය් ඉඳන් ඇවිත්
මූලාසනෙය් ඉන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙජ ෂ්ඨ විශාමිකයින්ෙග් වැටුපත් අද
විශාල පමාණයකින් වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් රජය වැඩිහිටි
විශාමිකයින් දිහා බලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ අංශෙය් ෙසේවකයින්
ගැන කථා කරනෙකොට ඔවුන්ෙග් නිල ඇඳුම සඳහා,
විෙශේෂෙයන්ම, ෙහදියන් සහ අෙනකුත් අයට රුපියල් 500කුත්,
අෙනකුත් වෘත්තීය අංශවලට රුපියල් 200 කුත් ලබා දීලා නිල
ඇඳුම් දීමනාව වැඩි කර තිෙබනවා.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට එදා ෙමෙහම
ඉන්න පුළුවන් වුණාද? පභාකරන් ජීවත් ෙවන කාලෙය් ඔබතුමාට
නිදහසක් තිබුණාද? ඔබතුමාට ෙකෝච්චිෙය් යන්න පුළුවන්ද?
ඔබතුමාට වාහනෙය් යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. අද අපි සියලු
ෙදනාටම එක වාෙග් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් සමාජයක් ඇති කෙළේ
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන්ෙග් රජය. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ගැන දන්නා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවය කරපු
ජනතාවෙග් දුක දන්නා නායකෙයක් හැටියට එතුමා දන්නවා
සියලු ෙදනාම එකතු කරෙගන ෙම් ගමන යන්න පුළුවන් කියා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, පුද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩි කර තිෙබනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් රැකියාෙව් ස්ථීරභාවයක්
ෙනොමැතිව ෙසෞඛ අංශය, මහා මාර්ග, විශ්වවිද ාල කියන ෙම්
සෑම ආයතනයකම විශාල ෙසේවක සංඛ ාවක් ඉන්නවා. ඔවුන්
ඉරිදාට, සඳුදාට අපට ඇවිල්ලා කියනවා, "සර් අෙප් ෙසේවය ස්ථීර
කර ෙදන්න" කියා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, බලන්න
ෙමොන මුදල් ඇමතිද ෙම් වාෙග් නිර්භීත තීන්දුවක් ගත්ෙත්? දින
180 සම්පූර්ණ කර ඇති සියලුම තාවකාලික සහ අනියම්
ෙසේවකයින්ට, අවුරුදු ගණනක් වැඩ කළ අය ස්ථීර රාජ
ෙසේවකයින් බවට පත් ෙවනවා. ඔවුන්ට ස්ථීර මාසික වැටුපක්
ලැෙබනවා. ඔවුන්ට නිවාඩු ටික ලැෙබනවා. අෙනකුත් රජෙය්
ෙසේවකයින්ට ලැෙබන දීමනා ඔවුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ෙමවැනි ෙදයක් කෙළේ කවුද?

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සබරගමුෙව් ඉපදිලා
කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියට, අපි
රබර් කඩවලට ෙගොඩ ෙවනෙකොට තිෙබන පශ්නයක් තමයි "රබර්
මිල පහළ බැහැලා" කියා රබර් වැවිලිකරුවන්ෙගන් ඇෙහන
අෙදෝනාව. අද රබර් මිල ඉහළ තත්ත්වයක තිෙබනවා. අපි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ස්තූතිවන්ත ෙවනවා, සමස්ත රබර් වගාකරුවන්
ෙවනුෙවන්ම රුපියල් 300ක ස්ථාවර මිලක් ලබාදී තිබීම පිළිබඳව.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වගාවට ෙදන දීමනාවත් වැඩි කර තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම රබර් වගා කරන අයට ඉඩම් ලබා ෙදන්නත්, අවශ
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම්ක ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. ෙත්
වගාව නැවත වගා කිරීම එක් ලක්ෂ විසිපන්දහසකින් වැඩි කර
තිෙබනවා. තව එක ෙදයක් මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ.

අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කථා කරන්න මාතෘකා නැහැ.
ෙසෞඛ ෙසේවෙය් වෘත්තීය සමිති 105ක් තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් උදවිය ෙම්ක දැනෙගන පහු ගිය කාලෙය් strike
කරන්න හැදුවා. අෙපන් ෙසේවයට ගිය සමහර පුද්ගලෙයොත්
ෙබොරුවට ෙම්ක පස්ෙසේ යනවා, ෙමොකද ෙම්ක ගැන හරි
අවෙබෝධයක් නැති නිසා. තමන්ෙග් ෙසේවය ස්ථීර ෙවනවා කිව්වට
පස්ෙසේ ෙම් ෙබොරු slogan පස්ෙසේ ගිහිල්ලා, සමහර විට අෙප්
රජයටම විරුද්ධව Town Hall එෙක් cut-outs අල්ලා ෙගන

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
බිලියන 181ක් ෙවන් කර තිෙබන ෙසෞඛ අංශය ගැනත් මම කථා
කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් හැමදාම අහන පශ්නයක් තමයි වකුගඩු
ෙරෝගීන්ෙග් පශ්නය, අනුරාධපුර, ෙපොෙලොන්නරු, උතුරුමැද
පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝගීන් 18,000 ක් ඉන්නවා. අපි ඔවුන්ව හඳුනා
ෙගන තිෙබනවා. 2011 අය වැෙයන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහා
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට මුදල් ෙවන්
කළා. එතුමා බලාෙගන ඉන්ෙන් නැතිව ෙලෝක ෙසෞඛ
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සංවිධානය ලෑස්ති ෙවනෙකොට, 2011 අය වැෙයන් අපිට මුදල්
ෙවන් කළා. අපි ඒ මුදලුත් එකතු කරලා ෙසෞඛ අංශෙය් ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝග ඒකකයක් ආරම්භ කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභා සභාපතිතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගීන්
සඳහා රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම
මාලිගාවත්ත සහ හම්බන්ෙතොට වකුගඩු ෙරෝහල් නවීන පහසුකම්
සහිතව පුළුල් කර, දියුණු කරන්නත් පතිපාදන ෙවන් ෙකොට
තිෙබනවා. කරාපිටිය, ෙකොළඹ, මහනුවර, අනුරාධපුරය
ෙරෝහල්වලට ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන ෙකොට ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඉපදුණු යාපනයත් ඒකට එකතු
කරන්නය කියමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.00 වූෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 27වන සඳුදා පවත්වනු
ලැෙබ්.
அப்ெபா
பி.ப. 6.00
மணியாகிவிடேவ,
அ வல்கள்
இைடநி த்தப்பட் விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம், 2014 ஒக்ேராபர் 27, திங்கட்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.

It being 6.00 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Monday, 27th October, 2014.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க )

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

සබරගමුව විශ්වවිද ාලීය සිසුන්ට එල්ල කළ මැර
පහාරය
சப்ரக வ பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் மீதான
காட் மிராண் த்தனமான தாக்குதல்

ASSAULT ON STUDENTS OF SABARAGAMUWA UNIVERSITY
BY THUGS

[අ.භා. 6.01]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය් මහා ශිෂ සංගමය හා පීඨ ශිෂ සංගම් 05ක්
තහනම් කිරීමට එෙරහිව විශ්වවිද ාලයීය විද ාර්ථින් විසින් සිදු කරන ලද
අඛණ්ඩ සත ගහයට 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 10වැනි සිකුරාදා රාති 11.00ට
පමණ කඩා වැදුණු මැර පිරිසක් විසින් ම්ෙල්ච්ඡ මැර පහාරයක් එල්ල
කරන ලදී. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවන බව පකාශ
වුවද එම පරීක්ෂණෙය් විනිවිදභාවය පිළිබඳ බරපතළ සැකයක් මතුව ඇත.
10වැනි දින රාතී 11.00ට පමණ හදිසිෙය් කඩා වැදුණු 20 ෙදෙනකුෙගන්
පමණ සමන්විත කඩු, ෙපොලු, මුඟුරු රැගත් මැර පිරිසක් සත ගහෙය් නියුතු
විද ාර්ථින්ට පහර දී ඇති අතර, අට්ටාලයට ගිනි තබා පළා ෙගොස් තිෙබ්.
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සම්පූර්ණෙයන් මුහුණු ආවරණය වන හිස් ආවරණ හා ෙරදිවලින් මුහුණු
ආවරණය කර පැමිණ ඇති ෙමම මැර පිරිස පැය භාගයක පමණ කාලයක්
සිසුන්ට පහර දී ඇත. සිසුන් සිටි අට්ටාලයට ෙපටල් ෙබෝම්බ පහාරයක්
එල්ල කිරීෙමන් අට්ටාලය ගිනි ෙගන ඇති අතර, අට්ටාලෙය් සිටි සිසුන් 4
ෙදනා පැන දිවි ෙබ්රාෙගන තිෙබ්. ෙමම මැර පහාරෙයන් සිසුන් 12
ෙදෙනක් තුවාල ලබා ෙරෝහල් ගත කර තිෙබ්. මැරයන් සිසුන්ට පහර දී
ෙපොලිස් මුරෙපොළ ඉදිරිෙයන්ම පලා ෙගොස් තිෙබන අතර සිසුන්ට පහර දී
පලා යනතුරුම ෙපොලීසිය කිසිදු ආකාරෙයන් මැදිහත් වී ෙනොමැත.
අදාළ සත ගහයට මූලික ෙහේතුව වී ඇත්ෙත් විශ්වවිද ාලයීය මහා ශිෂ
සංගමය හා පීඨ ශිෂ සංගම් 05ක් තහනම් කිරීමයි. අදාළ ශිෂ සංගම්
පිහිටුවන ෙලස මානව හිමිකම් ෙකොමිසම විසින් නිෙයෝග කර ඇතත් ෙම්
වනතුරු විශ්වවිද ාල පරිපාලනය අදාළ නිෙයෝගය කියාවට නංවා නැත.
ෙම් ආකාරෙයන් ශිෂ සංගම් තහනම් කරමින් විශ්වවිද ාල පරිපාලනය
සිදු කරමින් යන අත්තෙනෝමතික කියාවලිය වහාම නවතන ෙලසත්,
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් නිර්ෙද්ශය අනුව ශිෂ සංගම් වහාම ස්ථාපිත
කරන ෙලසත්, ශිෂ යින්ට එල්ල කළ මැර පහාරය පිළිබඳ විධිමත්
පරීක්ෂණයක් කළ යුතු යැයි ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කර සිටී."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කෙළේ සබරගමුව විශ්වවිද ාලය සම්බන්ධෙයන් මතු වී
තිෙබන සියලු ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.
විෙශේෂෙයන්ම සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය් මූලික කාරණා
තුනක් පදනම් කරෙගන ශිෂ යන් 2014 වර්ෂෙය් 09වැනි මාසෙය්
ඉඳලා අඛණ්ඩ සත ගහයක් ආරම්භ කළා. ඒ මූලික කාරණා මා
කියන්නම්. විශ්වවිද ාලෙය් එක්වරක් අත්තෙනෝමතික විධියට
තහනම් කරන ලද මහා ශිෂ සංගමය ඇතුළු පීඨ සංගම් නැවත
ස්ථාපිත කිරීෙමන් අනතුරුව නැවත වතාවක් 2013 දී මහා ශිෂ
සංගමය ඇතුළු පීඨ ශිෂ සංගම් 05ක් තහනම් කළා. ඒ අනුව
පළමුවැනි කාරණය එය ස්ථාපිත කරන්නය කියන ඉල්ලීම.
ඊළඟට අත්තෙනෝමතික ෙලස ඉතාම සරල කාරණාවලට පන්ති
තහනම් කළ ශිෂ යන් ගණනාවක් හිටියා. ඒ පන්ති තහනම ඉවත්
කරන්නය කියන එක තමයි ෙදවන කාරණාව. ඒ වාෙග්ම
විශ්වවිද ාල තුළ තිෙබනවාය කියන, ෙම් රෙට් කථා කරන
පජාතන්තවාදී නිදහස විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ නැති කරලා ඒ තුළ
ශිෂ යන්ට තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙම්, තමන්ෙග් මත පකාශ
කිරීෙම් අයිතිය නැති කරලා අත්තෙනෝමතිකත්වය, නිදහස අහිමි
කිරීම, පජාතන්තවාදය සම්බන්ධ ගැටලු මතු වී තිබුණා. ඒ නිදහස
හා පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්නය කියන කාරණා පදනම්
කරෙගන තමයි ෙම් අඛණ්ඩ සත ගහය දිගින් දිගටම කියාත්මක
වුෙණ්.
එතෙකොට ඒ අඛණ්ඩ සත ගහය ෙවලාෙව් 2014.09.06වැනි
දින උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ෙම් ගැටලු
විසඳනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
විශ්වවිද ාලෙය් ගැටලු සම්බන්ධෙයන් 10වැනි මාසෙය් 02වැනි දා
උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට ගිහිල්ලා දැනුවත් කළා. ඒ වාෙග්ම
10වැනි මාසෙය් 05වැනි දා උසස් අධ ාපන අමාත තුමා ආව
ෙවලාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරද්දී, ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත්
කරද්දී මරණීය තර්ජන, පහර දීම්, කඳුළු ගෑස්, ජල පහාර දිගින්
දිගටම එල්ල වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අමාත තුමා බලහත්කාරෙයන්
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළු වීමක් තමයි තිබුෙණ්. ෙම් ශිෂ යන් සමඟ
සාකච්ඡා ෙනොකර, ශිෂ යන්ට දිගින් දිගටම තිබුණු පශ්නවලට
උත්තර ෙනොදී සිටියා. ඒ වන ෙකොට ශිෂ යන්ට අයිතියක්
තිෙබනවා ඔවුන්ෙග් අදහස කියන්න. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් ෙමොකද
කෙළේ? බරපතළ පහර දීමක් සිද්ධ වුණා. අවසානෙය්
2014.10.10වැනි දා අඛණ්ඩ සත ගහය සිදු කරද්දී එදින රාතී
ෙවස්වලා ගත් පිරිසක් පැමිණ පහර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අට්ටාලය
ගිනි තබා ගියා.
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ඊට පස්ෙසේ 10වැනි මාසෙය් 18වැනි දා විශ්වවිද ාලෙය්
ශිෂ යන්ට පරිශෙයන් ඉවත් ෙවන්නය කියා උසාවි නිෙයෝගයක්
ෙගනාවා. ඒ උසාවි නිෙයෝගෙය් නැති කාරණා පවා ෙපොලීසිෙයන්
කියාත්මක කළා. ෙපොලීසිය කළ කථාවල හඬ පට තිෙබනවා.
ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා, ෙපොලිස් නිලධාරින් කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? ෙම්ක අෙප් නීතිය, උසාවි නීති තමන්ට අදාළ නැහැ
කියලායි කිව්ෙව්. අවශ නම් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක
කාරක සභාව ෙවලාෙව් ෙහෝ උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙය්
උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙවලාෙව්දී ඒවාත් අපට ඉදිරිපත් කරන්න
පුළුවන්. ෙපොලීසිෙයන් කියනවා, අපි ළඟ තිෙබන්ෙන් උසාවි නීති
ෙනොෙවයි, අෙප් නීතියයි කියලා. උසාවිය දීපු නිෙයෝගයටත්
පටහැනිව කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා ඇතුළු
ගණනාවක් අත් අඩංගුවට ගන්න ෙපොලීසියට බැරි වුණා. දවස්
ගණනාවකට පස්ෙසේ ඔවුන් භාර වුණා. මා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කෙළත් ෙම් ෙපොලිස් පරීක්ෂණවල ස්වභාවය පිළිබඳව ෙපන්වා
ෙදන්නයි. නමුත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් තවත් කාරණා කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ ෙම්
පශ්නය මතු ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙම් ෙවලාෙව් ඒ කරුණ ගැන
විෙශේෂෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝව
කරුණු දක්වන්න ෙවලාව මදි නිසා "ශී ලංකා සබරගමුව සරසවිෙය්
උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සහ එයට ෙහේතු පාදක වූ සාධක" කියා
ශිෂ යන් විසින් විටින් විට ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි සහ ඒ අදාළ
වාර්තා සියල්ලම සියලු ෙදනාෙග් දැන ගැනීම සඳහා -ෙම් රෙට්
ජනතාවට ෙම් කරුණු ෙත්රුම් ගන්න, කියවන්න- සභාගත*
කරන්න ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එහි කරුණු කිහිපයක්
පමණක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. සබරගමුව
විශ්වවිද ාලය, විශ්වවිද ාලයක මට්ටමට -පමිතියට- ෙගන ඒම
සඳහා ශිෂ යන් දිගින් දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. පුස්තකාල
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙනොමැති වීම, ශිෂ මධ ස්ථානයක් ෙනොමැති
වීම,
ඒ
වාෙග්ම
ෙන්වාසිකාගාරවල
තිබුණු
පශ්න,
මහාචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය, කීඩා පුහුණුකරුවන්ෙග් සහ කීඩා
උපකරණවල හිඟය, ෛවද මධ ස්ථානයක් ෙනොමැති වීම,
විශ්වවිද ාලය තුළ තිෙබන පධාන කියවීම් ශාලාෙව් අවශ තාව,
ශවණාගාරයක් ෙනොමැති වීම ආදී කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව
දිගින් දිගටම ශිෂ යන් කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සිටියා. ඒ වාෙග්ම
ශිෂ යන් විශ්වවිද ාලය ඇතුෙළේ ඔවුන්ෙග් විවිධ සාහිත කලා
කියාකාරකම් කරමින් සිටියා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුළු
රෙට්ම විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ මරණීය තත්ත්වයක් කියාත්මක
කරන පාලනයක් ඇති වුණා. අද ෙම් සඳහා අෙප් එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමාට පුදුම උවමනාවක් තිෙබනවා. එතුමා හරි
උවමනාෙවන් කටයුතු කරනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව එතුමාට
ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ එතුමාට භාර දී තිෙබන රාජකාරිය.
ෙමොකද, අද ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය තමයි අධ ාපනයට මිලක්
නියම කිරීම. -අපි උසස් අධ ාපන විෂයෙය්දී ඒ ගැන කථා කරමුඑතුමාට වගකීමක් පවරලා තිෙබනවා, ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න.
ඒ නිසා අද ඔවුන්ට අවශ ෙවලා තිෙබනවා, අධ ාපනය ෙවෙළඳ
භාණ්ඩයක් කරන්න; ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය වාෙග්ම ලාභ ලබන
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. ඒ සඳහා තමයි සියලු සැලසුම්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කියාත්මක කරන්ෙන්. ශිෂ යන් සාමූහිකව ඉන්න ෙකොට,
ශිෂ යන් ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරන ෙකොට ඒ සියලු සැලසුම්
කියාත්මක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ
ශිෂ යන් බිඳවන්න, ඔවුන් මර්දනය කරන්න, ඔවුන්ට සංවිධානය
ෙවන්න තිෙබන ඉඩ කඩ අහුරවන්න ඉතාම බරපතළ
මැදිහත්වීමක් කරනවා. එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ශිෂ
නායකෙයක් විධියට හිටපු කාලෙය් මැදිහත් ෙවලා දිනා ගත්
ෙද්වල් පිළිබඳව අද ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා කථා කළා.
එෙහම නම් ඒ අයිතිය ශිෂ යන්ට තිෙබන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ
ෙයෝජනා, අදහස් සාකච්ඡාවට ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ඔවුන්ට ඉඩ
කඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ඔවුන් පජාතන්තවාදීව පිහිටුවා
ගන්නා ශිෂ සංගම් තහනම් කරන්ෙන්? ඒවා ව වස්ථානුකූලව
හදපු ෙද්වල්. 1978 විශ්වවිද ාල පනත අනුව ඒවා නීත නුකූල කර
තිෙබනවා.
දැන් බලන්න, ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. මානව හිමිකම්
ෙකොමිසම ෙම් ශිෂ සංගම් තහනම් කෙළේ ෙමොකද? සරල
කාරණාවක් නිසා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශය
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
2014.02.28වන දින ෙම් ශිෂ යන් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට
පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ ඔවුන් දුන්න තීන්දුව ෙමොකක්ද? මම එහි
එක් ෙකොටසක් කියවන්නම්. මහා ශිෂ සංගමය ඇතුළු ශිෂ
සංගම් අත් හිටුවීම සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් මානව හිමිකම්
ෙකොමිසමට ගියාම ඔවුන් දුන්න තීන්දුෙව් ෙකොටසක් මම
කියවන්නම්. සභාගත කළ සම්පූර්ණ වාර්තාෙව් එක තැනක් මම
උපුටා දක්වන්නම්. එහි ෙමෙහම සඳහන් වනවා:
"2013.02.27වන දින ශිෂ සමිති හා පීඨ සමිති විසින් පවත්වන ලද
අනවසර
රැස්වීෙම්දී
සාකච්ඡා
කර
ඇති
සමහර
කරුණු
වගඋත්තරකරුවන්ෙග් ලිඛිත ෙද්ශනවල ඇතුළත් කර තිබූ අතර, එම
කරුණු අතුරින් 'කාන්තාවන් වශෙයන් තවදුරටත් නිහඬව සිටිය යුතු
ෙනොවන බව', 'සියල්ලන්ම නිහඬ ෙනොවී එකා ෙමන් නැගී සිටිය යුතු
අවස්ථාවක් බව' යන කාරණා විනය විෙරෝධී කඩාකප්පල්කාරී පකාශ
ෙලසට සැලකිල්ලට භාජනය කර ඇත."

වගඋත්තරකරුවන් කියන්ෙන් පාලන අධිකාරිය. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පාලන අධිකාරිය ෙම් විනය
විෙරෝධී කියා කියලා අදහස් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
"සියල්ලන්ම එකා ෙමන් නැගී සිටිය යුතුයි" කියලා කියපු
කාරණාව. මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කරන වග
උත්තරකරුවන්ෙග් පකාශයට එය ඇතුළත් කරනවා. එහි
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"නමුත් ශිෂ සමිති ෙලස සාමූහිකව නැගී සිටීම, කාන්තාවන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම යන කාරණා විනය විෙරෝධී
කටයුතු ෙලස සැලකීම තුළින් තවදුරටත් විශ්වවිද ාල පරිපාලනය සහ
ශිෂ යන් අතර සබඳතා දුරස් කිරීමට ඉඩ ඇති බව නිරීක්ෂණය ෙව්."

මානව හිමිකම් ෙකොමිසම කියනවා, ෙම් වාෙග් පුංචි කාරණා
විනය විෙරෝධී කාරණා විධියට සැලකීම බරපතළයි කියලා. ඔවුන්
නිර්ෙද්ශයක් ෙදනවා. ෙමොකක්ද නිර්ෙද්ශය? එහි ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
"නව අධ යන වර්ෂය සඳහා ශිෂ සමිති හා පීඨ සමිති පිහිටුවීමට
වගඋත්තරකරුවන් කටයුතු ෙනොකිරීම තුළින් පැමිණිලිකරුවන්ෙග් මූලික
අයිතිවාසිකමක් වන 1978 ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12(1) සහ 14
වන ව වස්ථාවන් උල්ලංඝනය වීමක් සිදුව ඇති බවට ෙකොමිෂන් සභාව
හමුෙව් අනාවරණය වී ඇත. එමඟින් ශිෂ සමිති හා පීඨ සමිති පිහිටුවීම

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු කරා ළඟා වීමට සිසුන්ට හැකියාවක්
ෙනොලැෙබන අතර, ඔවුන්ෙග් ශිෂ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට අදහස් පකාශ
කිරීමට, ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට හා කලා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට
ඇති ෙමවලමක් ෙලස ශිෂ සමිති හඳුන්වා දිය හැකි ෙව්. එම ශිෂ සමිති
ෙනොපිහිටුවීම තුළින් තව දුරටත් විශ්වවිද ාලය තුළ අර්බුදකාරි තත්ත්වයන්
මතු වීමට ඉඩ ඇති බව ෙකොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරයි."

ෙම් කියන්ෙන් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව. ෙම්ක රෙට්
ශිෂ යන්ට, ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම්
උල්ලංඝනය වුණාම යන්න තිෙබන තැන. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව
කියනවා, ෙම් ශිෂ සමිති පිහිටුවන්න කියලා. නමුත් ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවනකල් උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශයවත්, පාලන අධිකාරියවත් ඒ ශිෂ සංගම් පිහිටුවන්න
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඔවුන් දන්නවා, ෙම් විශ්වවිද ාල
ශිෂ යන් රෙට් ශිෂ යන් සම්බන්ධව, අධ ාපනය සම්බන්ධව,
රජෙය් පතිපත්තිය සම්බන්ධව, ඒ වාෙග්ම මර්දනය සම්බන්ධව
සාකච්ඡා කරන බව; අදහස් ඉදිරිපත් කරන බව. ඒක වළක්වන්න
තමයි ඒකට ඉඩ ෙනොෙදන්ෙන්. පජාතන්තවාදය ෙදන්න අවශ
නම් ඇයි ෙදන්න බැරි? එක්ෙකෝ, විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ නිලවරණ
තියලා ශිෂ සංගම් පිහිටුවන්න ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැත්නම්
නිලවරණ තියලා පිහිටුවා ගත්තු ශිෂ සංගම්වලට කියාත්මක
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. බය නැතුව යන්න ශිෂ යන් එක්ක
සාකච්ඡාවලට. කඳුළු ගෑස් ගහලා, බලහත්කාරකම් කරන්ෙන්
නැතුව, ඇමතිකම්වල පම්ෙපෝරි ගහලා හයිය ෙපන්වන්ෙන් නැතුව,
විධායක බලතල ෙපන්වන්ෙන් නැතුව යන්නෙකෝ ශිෂ යන් එක්ක
සාකච්ඡා කරන්න. ඒ අයට එන්න කියන්න ෙකෝ සාකච්ඡාවලට.
ඇයි, බැරි එෙහම කරන්න? ඇයි, ඒ අයට බයද? ෙම් ශිෂ යන්ට
ඔය තරම් බය ෙවන්ෙන් ඇයි? ඇයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ශිෂ යන්
එන ෙකොට බය ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමා කිව්වා, ඕනෑ
ෙවලාවක ඕනෑ ෙකෙනකුට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන්
කියලා. ශිෂ ෙයෝ ෙපොලු මුගුරු අරෙගන ආෙව් නැහැ. ඉතින් ඇයි,
බය? පාර්ලිෙම්න්තුවට ශිෂ නිෙයෝජිතෙයක් ෙගන්වලා සාකච්ඡා
කරන්න බැරි ඇයි? ඒක කරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් උත්තරීතර
මහජනතාවෙග් පරමාධිපත බලය නම්, ඇමතිවරුන්ට පවරලා
තිෙබන්ෙන් ඒ පරමාධිපත බලය නම්, ඒ සාකච්ඡාවට ඉඩ ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා මම-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith Kumara, your time is over.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I will give him one minute from my time.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මට තව එක විනාඩියක් ෙදන්න.
ෙම් ශිෂ යන්ට කරපු ෙකෙනහිලිකම් පිළිබඳ විස්තර සඳහන්
"වසර 3ක් ඇතුළත ශිෂ මර්දනය" කියන වාර්තාව ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් අවධානය සඳහා මම ෙම් ෙවලාෙව් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙමොකක්ද ඔවුන් කරපු වැරැද්ද? නවක ශිෂ යන්ට පතිකාවක්
ෙබදීම. ඒකත් වැරදියි කියනවා. ''අපට නවක වදය දුන්ෙන් නැහැ''
කියලා නවක ශිෂ යන් කියද්දීත්, ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. කලා උෙළලක් කිරීම, සාහිත ෙද්ශනයක් කිරීම,
සාමූහිකත්වය පිළිබඳ කථා කිරීම ෙම් සියලු කරුණු නීති විෙරෝධීයි
කියලා තමයි ශිෂ යන්ට දඬුවම් දීලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්; රෙට් ජනතාවෙගන්.
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමත් නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙයද්දී, ශිෂ
සංගම් පිහිටුවන්ෙන් නැතුව කරන ෙම් අත්තෙනෝමතික කියාව
නවත්වලා ශිෂ යන්ට විරුද්ධව, ඒ වාෙග්ම අධ ාපනයට එෙරහිව
කරන ෙකෙනහිලිකම් නවත්වලා වහාම ඒ ශිෂ
සංගම්
පිහිටුවන්න. ඊට පස්ෙසේ සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන්
එක්ක එකඟතාවකට එන්න පුළුවන්. ඇයි, ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා
කරන්නවත් එන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න කියලා
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ පහරදීම් සියල්ලම සම්බන්ධෙයන්
වහාම විධිමත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න; ඒවාට බාධක
කරන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
අධ ාපනෙය් අයිතියත්, ඒ ෙගෞරවයත් ආරක්ෂා කරන්න සියලු
ෙදනාෙග් මැදිහත්වීම ඉල්ලා සිටිනවා. සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය්
ශිෂ යන්ට කරන ෙකෙනහිලිකම් නවත්වන්න කියලා මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. R. Yogarajan is to second the Motion. You
have two minutes
.
[6.13 p.m.]

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I second the
Motion moved by the Hon. Ajith Kumara on this issue.
The Hon. Minister of Higher Education is a Minister
whom I like very much. I have heard a lot about him as a
student leader. This student leader today denying the
rights of the students to organize, to protest and to
express their views, is very unfortunate. This
Government thinks that everybody has to just follow
whatever they do without protesting. If there is a strike,
you go to courts, get an order against the strike and stifle
the right of workers. Similarly, when it comes to students,
you deny the right of democracy within the student
movement to protest against suppression.
You know, Hon. Minister, only universities in this
country are permitted political rights . That is because
the university is supposed to encourage different
thinking, a place for thinkers. So, political rights are
never denied inside a university but it is unfortunate that
you are not willing to tolerate the protests that take place
in universities. This is not the first case. There was a
case of the paramedics who wanted a 4-year course. It
was dragging for years. Your Deputy Minister came here
on several occasions when the issue was raised, and he
said that you accepted that it should be a 4-year course.
But, you did not have the guts to go against the GMOA

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

because they are a powerful trade union. Similarly, when
they were conducting a Satyagraha in front of the UGC
for almost a year, you used all violence against them.
Today, again you are doing the same thing to the students
of the Sabaragamuwa University. This is not a good
trend. If you are going to develop higher education in this
country, Hon. Minister, I request you to please pay heed
to the wishes and views of the student population. It is
very important.
Thank you.
[අ.භා. 6.16]

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව
ෙගනාවාට ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද
කරන්න කැමැතියි. ඔය කියන ශිෂ ෙයෝ මම සබරගමුව
විශ්වවිද ාලයට යන්න දවස් ෙදකකට කලිනුත් හම්බ වුණා; ඊට
කලිනුත් හම්බ වුණා. මම දිගටම, අදත්, ශිෂ යන් මුණ ගැෙහනවා;
ශිෂ යන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා.
ශිෂ යන්ෙග් හා විශ්වවිද ාලෙය් නිදහස ගැන අෙප් ගරු
මන්තීතුමා කථා කළා. ඒ නිදහස රකින්න තමයි අපි තවම උත්සාහ
කරන්ෙන්. ඒ නිදහස, 84 - 85 කාලෙය් අජිත් කුමාර මන්තීතුමාත්
හිටපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විශ්වවිද ාලය ඇතුෙළේ නැති කළා.
ඒක නැති කෙළේ උප කුලපතිවරු ෙදන්ෙනක් මරලා. ඒ හා
සමානවම ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, උතුෙර්
පභාකරනුත් ඒ නිදහස විශ්වවිද ාලවල නැති කළා, උප
කුලපතිවරු ෙදන්ෙනක් මරලා. ඒ ගැන මම දිගට කරුණු කියන්න
යන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සත ගහය
කරන්ෙන්ත්, ෙම් පහරදීම සිදු වුෙණ්ත් විශ්වවිද ාලය තුළ
ෙනොෙවයි. විශ්වවිද ාලෙය් ඉඳලා කිෙලෝමීටර් භාගයක් එහායින්
තිෙබන, පඹහින්න කියන හන්දිෙය්දී තමයි ඒක සිදු වුෙණ්. එතැන
විශ්වවිද ාලෙය් පාලනයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක ෙපොදු
තැනක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විශ්වවිද ාලය හා
ගමත් අතර මහා විශාල සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. ගෙම් ළමයි
සියලු ෙදනාෙග්ම ෙපර පාසල විශ්වවිද ාලෙයන් කරන්ෙන්. ඒක
අෙප් අදහසක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගෙම්
ළමයින්ෙග් සාමාන ෙපළ සහ උසස් ෙපළ විභාගවලදි ඒ ගෙම්
ළමයි විශ්වවිද ාලය ඇතුළට ෙගන්නලා පන්ති තිෙබනවා. ඒ
නිසා, විශ්වවිද ාලයත් එක්ක ෙගොඩ නැඟුණු ෙලොකු ආර්ථිකයක්
තිෙබනවා ඒ ගමට. ඒ නිසා ෙම් විශ්වවිද ාලය වැහුවාම ඒ අයට
පාඩුයි. ෙම් අය ගිහිල්ලා ෙම් ළමයි හම්බ ෙවලා කථා කරනවා, ඒ
අය hostel එෙක් වැරදි ෙගොඩක් කියනවා. ශිෂ සංගමය ගැනත්
කියනවා. ෙම් ගෙම් මිනිස්සු ගිහින් හම්බ වුණා උපකුලපතිතුමා.
උපකුලපතිතුමා ගිහිල්ලා ෙම් අයට hostel ෙපන්නනවා.
උපකුලපතිතුමා hostel ෙපන්වුවාම ඒ අය දකිනවා ඉතාම සුපිරි
මට්ටමට හදලා තිෙබන ෙන්වාසිකාගාර. ඊටපස්ෙසේ ෙම් ශිෂ යන්ට
කියනවා "කරුණාකරලා විශ්වවිද ාලය විවෘත කරගන්න ෙදන්න;
ෙම්ෙකන් යන්න; නැතිනම් අපි ඔය ෙගොල්ෙලො එලවනවා" කියලා.
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ෙමෙහම කියන්ෙන් ඒ ගෙම් අය. ෙම් තමයි අපට ඒ ගැන තිෙබන
ෙතොරතුරු. ඒත් ශිෂ ෙයෝ ගිෙය් නැති වුණාම පිරිසක් රාතිෙය්
ඇවිල්ලා ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ අයව, මන්තීවරෙයකුත් සමඟම
එලවලා දානවා. ඒ අය දැන් අත් අඩංගුවට අරෙගන remand
කරලා පරීක්ෂණ කරෙගන යනවා. ෙම් අය ඇවිල්ලා එලවපු
සිද්ධිෙය්දී ෙම් අයට බරපතල තුවාල ෙහෝ සුළු තුවාල සිදු ෙවලා
නැහැ. ෙම් අයව බය කරලා එලවලා තිෙබන බව තමයි
ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් ශිෂ සංගමය පිහිටුවන්න ඉඩ දීලා නැහැ
කියලා අෙප් මන්තීතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා. ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
එක එක පීඨවලට ෙවන ෙවනම ශිෂ සංගම් පිහිටුවීම සඳහා
නාමෙයෝජනා ඉල්ලා නිකුත් කළ නිෙව්දන මම ඉදිරිපත් කරන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා ෙම් අයිතිවාසිකම් ගැන, දරුවන්ෙග් පන්ති
තහනම් ගැන කිව්වා. ෙම් පශ්නයට විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්ය
සංගමය මැදිහත් වුණා. මැදිහත් ෙවලා ෙම් ශිෂ ෙයෝ,
උපකුලපතිතුමා සහ ආචාර්ය සංගමය එකතුව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක්
කළා. සාකච්ඡාව කළාට පස්ෙසේ විශ්වවිද ාල පරිපාලනය ෙම්
සියල්ලට එකඟ වුණා. හැබැයි, ෙම් දරුෙවෝ ඒ කරුණු එකක්වත්
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආචාර්ය සංගමය ලියපු ලියුෙම් අන්තිම
ෙකොටස මම කියවන්නම්.
"සිසුන් සත ගහයට සහ අරගලයට පිවිසිෙය් කරුණු 3 ක් මුල්
කර ෙගනය" -ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්-"එනම් ශිෂ සභා
නැවත පිහිටුවීම, සරසවිය තුළ නිදහස හා පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත
කිරීම, ශිෂ භාවය අෙහෝසි වූ සිසුන් අට ෙදෙනකුෙග් ශිෂ භාවය
නැවත ලබා ගැනීම යන කරුණුය. එම ඉල්ලීම් තිත්වය ඉහත
එකඟ වූ පරිදි සම්පූර්ණ ෙලස ලබා දී ඇත.'' ෙමහි විස්තරය
තිෙබනවා. “සම්පූර්ණ ෙලස ලබා දී ඇත” කියලා කියන්ෙන්
ආචාර්ය සංගමය. "එෙසේ වුවද, 3,000ක් පමණ වූ සරසවි ශිෂ
පජාවෙග් අනාගතය තීරණාත්මක ෙලස අඳුෙර් ෙහළමින් සිසු
පිරිස එකී විසඳුම් ෙයෝජනාවලිය පතික්ෙෂේප කළහ. අපෙග්
මැදිහත්කාර භූමිකාව ෙමතැනින් අවසන් විය." -ෙම් කියන්ෙන්
ආචාර්ය සංගමය- "සිසුන්ෙග් අදූරදර්ශී තීරණය පිළිබදව අපෙග්
දැඩි කනගාටුව පළ කරන බව දැනුම් ෙදමු. ආචාර්ය සංගමයට
පිළිගත හැකි ෙලසත්, අරගලයට පාදක වූ ෙහේතු තුනම විසඳන
ෙලසත්, ෙපොදු එකඟතාවකට පැමිණීම පිළිබඳව වර්තමාන
විශ්වවිද ාල පාලන අධිකාරිය ෙවත අප සංගමෙය් පණාමය පළ
කරමු". එෙසේ කියන්ෙන් ආචාර්ය සංගමය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම් පශ්නයට
මුල ෙමොකක්ද? ''ශිෂ යන් මර්දනය කරනවා; මර්දනය කරනවා''
කිව්වාට, ඒක ෙනොෙවයි ඇත්තටම ෙවච්ච ෙද්. ෙම් ශිෂ
සංගම්වලට ශිෂ යන්ට තරග කරන්න තිබුණ අයිතිය නැති කෙළේ
ෙකොෙහොමද? විශ්වවිද ාලවල උපකුලපතිවරු මරලා, -උතුෙර්
ෙදන්නායි, දකුෙණ් ෙදන්නායි- විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ සිය
ගණනක් මරලා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හා LTTE එක තමයි
ෙම් තත්ත්වය විශ්වවිද ාලය තුළ ඇති කෙළේ.
මම උසස් අධ ාපන ඇමතිවරයා ෙවන ෙකොට සබරගමුෙව්
උපකුලපතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇවිල්ලා මට කියනවා,
"ෙමතැන අපට කිසිම ෙදයක් කරන්න ශිෂ ෙයෝ ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ" කියලා. ෙම්වා ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්. සියලු
පාඨමාලා ඉංගීසිෙයන් පැවැත්ෙවන්ෙන්. ළමයින්ට විශ්වවිද ාලය
ඇතුෙළේ ඉංගීසිෙයන් කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉංගීසිෙයන්
කථා කළ එක ගැහැනු ළමෙයකුට ගහලා, ඒ ළමයා
විශ්වවිද ාලෙයන් ගියා. ඒ ළමයා අදත් මානසික ෙරෝගිෙයක්.
විශ්වවිද ාලය තුළ එක ළමෙයක් ඉංගීසිෙයන් කථා කරලා ඒ
ළමයාෙග් පිට පිහියකින් කපලා. විශ්වවිද ාලය තුළ ඉංගීසි කථා
කළා කියලා අතක් කඩලා. විශ්වවිද ාල tutorial එකට ගියාම
විශ්වවිද ාල දරුවන්ට ආචාර්යවරුන් එක්ක සංවාද කරන්න
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තහනම් කරලා තිෙබනවා. ශිෂ සංගමෙය් නිෙයෝජිතෙයක් නැතිව
තනියම ගිහිල්ලා විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු හම්බ ෙවන්න බැහැ.
ෙම් ශිෂ සංගමය ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වුණ එකක් ෙනොෙවයි
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඡන්දෙයන් එන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ. ෙවන කාටවත් තරග කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ගහනවා,
විශ්වවිද ාලෙයන් එලවනවා. ෙම්, ලැයිස්තුවක් JVP එෙකන් දීලා
පත් කර ගත්ත ශිෂ සංගමයක්.
තමුන්ෙග් නිබන්ධනය තමන්ට අච්චු ගහලා ෙදන්න බැහැ;
Print කරලා ෙදන්න බැහැ; Type කරලා ෙදන්න බැහැ. අතින්
ලියලා, පිටු තුනකට අඩුෙවන් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්, විශ්වවිද ාලෙය්
තිබුණු අධ ාපනය. හැම දාම පුස්තකාලෙය් හිටිෙයොත් රෑට මූණ
වහෙගන ගිහින් ගහනවා. ෙම්වා තමයි ෙම් විශ්වවිද ාලෙය් තිබුණු
පශ්න. නවක වද කාලෙය් ෙම් විශ්වවිද ාලෙය් ගැහැනු
දරුවන්ටවත් යට ඇඳුම් අඳින්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් තමයි විශ්වවිද ාලෙය් තිබුණු තත්ත්වය.
අපි ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කළා. අපි ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න
ගියාම එදා ශිෂ යන් එක්ක ගැටුණා. සමහර ශිෂ යන්ට
උපකුලපතිවරු -මම ෙනොෙවයි- දඬුවම් කළා. සමහර ශිෂ යන්ව
අස් කළා. හැබැයි ෙම් සියලු ෙදනාම ආපසු ගත්තා. මම අජිත්
කුමාර මන්තීතුමාට ආරාධනා කරනවා, අපි කර තිෙබන ෙද්වල්
ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
අපි ෙම් කාලෙය් රුපියල් ෙකෝටි 200ක් වියදම් ෙකරුවා. අපි කරපු
ඒ වැඩ ටික සඳහන් ෙල්ඛනයක් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත*
කරන්න කැමැතියි.
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් විශ්වවිද ාලයට ගියා. බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාත් ෙම් විශ්වවිද ාලයට ගියා. මම හත් අට සැරයක් ගියා.
අපි ඉතා ලස්සන වර්ණ රාතියක් -Colours Night එකක්පැවැත්වූවා. ශිෂ ෙයෝ අපත් එක්ක ඉතා ළඟින් සම්බන්ධ ෙවලා
සිටියා. ශිෂ යනුයි අපයි නිතර හම්බ වුණා. ශිෂ යන්ෙග් පශ්න
අපට කිව්වා. විශ්වවිද ාලෙය් උපකුලපතිතුමා, පීඨාධිපතිවරුන්,
අපි, විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ එකට හම්බ වුණා. දඬුවම් කරලා හිටපු
සියලු දරුවන්ෙග් දඬුවම් ඉවත් කළා. ඉතාම ෙහොඳින්
විශ්වවිද ාලෙය් වැඩ කටයුතු කර ෙගන ගියා. ඔය කාලෙය් තමයි
ෙජ්වීපී පක්ෂයයයි, ෙපරටුගාමී පක්ෂයයි ෙදකට කැඩුෙණ්.
කැඩුණාම ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් ෙවන් වුණා. ෙම්
විශ්වවිද ාලෙය් හිටියා, ෙද්ශනා අතහැරලා, විභාග අතහැරලා,
උපාධිය අතහැරලා, කවදාවත් පුස්තකාලයට යන්ෙන් නැති, කැට
එකතු කර කර ෙද්ශපාලනය කරපු ෙජ්වීපී පූර්ණකාලිකෙයෝ කීප
ෙදෙනක්. ෙම් සියලු ෙදනාම ෙපරටුගාමී පක්ෂයට බැඳුණා. බැඳිලා
දැන් ඔන්න ආපසු සටන් පටන් ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, රාතියට ශිෂ
ෙන්වාසිකාගාරවලට ගිහිල්ලා බලහත්කාරෙයන් පන්ති තියනවා,
රෑ 12.00 වන ෙතක්. ෙම්කට විරුද්ධ වුණු ශිෂ උපෙද්ශකෙග්
කාර් එක ෙපොඩි කරනවා; ශිෂ උපෙද්ශකෙග් නිල නිවාසෙය්
ජෙනල් ෙදොරවල්වල සියලු වීදුරු කඩනවා; එතුමාට ගහනවා.
ෙමන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී,
2011.03.24 ෙවනි දා,
තමයි
ඉස්ෙසල්ලාම ශිෂ සංගමය තහනම් කෙළේ. ෙම් තහනම් කරපු
ශිෂ සංගමය ඉක්මනින්ම ආපසු ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි. ඉක්මනින්ම ආපහු ෙදනවා! ඒකට දඬුවම් කරපු
ශිෂ යන්ෙග් දඬුවම්ද ඉවත් කරනවා; ඒ අයට සමාව ෙදනවා. ආපසු
පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තාම ආපහු ෙම් අය -විෙශේෂෙයන්
සංජය වාෙග් හිටපු ශිෂ නායකෙයෝ හිටිෙය් ෙපරටුගාමී පක්ෂයත්
එක්ක. - රෑට ගිහින් කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරවල පන්ති තියනවා.
සවස හෙයන් පස්ෙසේ පිරිමි ළමයින්ට ඒවාට යන්න තහනම්. ෙම්ක

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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නවත්වන්න කියලා විශ්වවිද ාල පාලක මණ්ඩලය කිව්වා.
ෙදමව්පිෙයෝ, දරුෙවෝ අපටත් කථා කරනවා; උපකුලපතිතුමාට
කථා කරනවා.
ෙදමව්පිෙයෝ අඬනවා. සමහර
කාන්තා
ෙන්වාසිකාගාර තිෙබන්ෙන් විශ්වවිද ාලයට කිෙලෝමීටර් තුන
හතරක් ඈතින්. ෙම් ළමයින් සියලු ෙදනාවම බලහත්කාරෙයන්
චණ්ඩිකමට එකතු කර ෙගන, පයින් එක්ක ෙගන ඇවිල්ලා, එක
දවසක් ෙම් අය රෑ 12.45 වන තුරු -ෙම්වාෙය් ඡායාරූප, වීඩිෙයෝ
සියල්ලම තිෙබනවා.- ෙම් විශ්වවිද ාලය ඇතුෙළේ පන්ති තියනවා.
එතෙකොට ශිෂ ෙයෝ හතර ෙදෙනකුට දඬුවම් කරනවා. දඬුවම්
කළාම ආචාර්යවරුන්ට මරණීය තර්ජනය කරනවා.
එක ෙවලාවක ශිෂ ෙන්වාසිකාගාරයට ඇතුළු ෙවලා, ශිෂ
නායකයන්ෙග් පන්තියකට ගියාම; අද ඉන්න උපකුලපතිතුමා,
එදා ශිෂ උපෙද්ශක - ඉස්ෙසල්ලා හිටපු ශිෂ උපෙද්ශක Dr.
Sanjaya- අස්වුණා. Prof. Udawatta එතැනට ඇතුළු වන ෙකොට
ෙම් ළමයි ආචාර්යවරුන්ට ගහනවා. අන්න එතෙකොට ෙම් ශිෂ
සංගමය නැවත තහනම් කරලා ශිෂ යන් ටික ෙදෙනකුට දඩුවම්
කරනවා.
ෙම් ෙන්වාසිකාගාරවල පශ්නෙය්දී
ෙමොකක්ද ෙම් අය
කිව්ෙව්? ෙම් ෙන්වාසිගාර පමිතියකට නැහැයි කිව්වා. ගෙම්
මිනිස්සු ගිහිල්ලා කිව්වා," නැහැ, එෙහම එකක් නැහැ, ඒවා ඉතාම
ෙහොඳ ඒවා. ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා" කියලා. මම
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙප්රාෙදනිෙය් විශ්වවිද ාලයට හදපු
ෙහොස්ටල්වලට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් ෙම් ෙහොස්ටල් හදලා
තිෙබන බව. ෙම් ෙහොස්ටල්වලට සවි කර තිෙබන සියලුම
bathroom fittings, අෙප් Katunayake International Airport
එෙක්, Mattala Rajapaksa International Airport එෙක් තිෙබන
වර්ගෙය්ම ඒවායි. ඒ නිසා ෙම් කියන කාරණා ඇත්ත ෙනොෙවයි.
ෙම් අතර තව ශිෂ ෙයක් ෙහොර සල්ලි අච්චු ගහලා අහු
ෙවනවා. ඔහුත් ශිෂ කියාකාරී ෙකෙනක්. ෙම් අලුත් ෙහොස්ටල්
ටික පිරිමි ළමයි ඉල්ලනවා. පිරිමි ළමයින්ට ඇතුෙළේ ෙහොස්ටල්
ෙදන්ෙන් නැහැ. එළිෙය් ෙහොස්ටල් තුනකට මම පසු ගිය දවසක
ගිහිල්ලා මුල් ගල තිබ්බා. ඒත් ෙම් වාෙග්ම ෙහොස්ටල් තුනකට.
ෙම් කාලය තුළ විශ්වවිද ාලයට ෙවන් කළ මුදල් ගැන මම
කියන්න කැමැතියි.
ඇත්තම කාරණය, ෙජ්වීපී එක විශ්වවිද ාලය තුළ දරුවන්ෙග්
නිදහස නැති කරලා, ඡන්ද තියන්න ෙනොදී, විශ්වවිද ාල දරුවන්ට
ඉංගීසි කථා කරන්න ෙනොදී, නිදහෙසේ හිතන්න, ලියන්න, කියන්න
ෙනොදී තිබුණු වාතාවරණය අපි නිදහස් කළා. Colours Night
තියන්ෙන් එෙහමයි, අපි ජනාධිපතිතුමාව එතැනට අරන් යන්ෙන්
එෙහමයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව එතැනට අරෙගන ගිෙය්
එෙහමයි. නැවත පරණ තත්ත්වයට ෙගනිහිල්ලා ෙම්
විශ්වවිද ාලය ෙද්ශපාලන කඳවුරක් කර ගන්න ඕනෑ ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් කාලෙය් කරපු
වැඩ ෙමොනවා ද කියා මා ඉතා ෙකටිෙයන්
කියන්නම්.
කෙමෝපායික චින්තනය සැලසුම්කරණය යන සංකල්ප උසස්
අධ ාපනයට අපි හඳුන්වා දුන්නා. රෙට් ජාතික දැක්මට අනුව ශී
ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කිරීම සඳහා ඊට අදාළ
ෙක්න්දස්ථාන පහ වන නාවුක, ගුවන්, බලශක්ති, වානීජ ය හා
අධ ාපන ෙක්ෙෂේත ඔස්ෙසේ ඒ ෙවත ළඟා විමට කටයුතු කළා.
ජාතික දැක්මට අනුව අමාත ාංශය දිගු කාලීන දැක්ම ෙලස 2020
දී ශී ලංකාව උසස් අධ ාපනෙය් විශිෂ්ටත්වෙය් ෙක්න්දස්ථානයක්
බවට පත් කිරීම සඳහා ඉලක්කයන් 12ක් සඳහා අරමුණු 54ක්
ඇතිව කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔය සබරගමුව විශ්ව
විද ාලය ෙශේණිගත කිරීම්වල පණස්දාහ අතරවත් තිබුෙණ් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මහතා]

අද අපි ඒක දහදාහට ෙගනාවා. දැන් ෙම්ක ආෙයත් වැෙටන්න
යනවා. රාජ විශ්වවිද ාල ආරක්ෂා කරමින්, සංවර්ධනය කරමින්
උසස් අධ ාපනය සඳහා දැඩි ඉල්ලුම සපුරාලීමට රාජ ෙනොවන
උසස් අධ ාපන ආයතන සදහා අවස්ථා ලබා දීමට කටයුතු කළා.
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක ෙහෝ ආයතනයක රැකියා කළ හැකි
උපාධිධාරින් බිහි කරන අතරම, ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කර
ගත් ශී ලාංකික ව වසායික උපාධිධාරින් බිහි කිරීමට පියවර
ෙගන තිෙබනවා. නවක වදය සහමුලින් නැති කිරීම සදහා කටයුතු
කර තිෙබනවා. අන්තගාමි ශිෂ කණ්ඩායම් විසින් නතු කර ෙගන
තිබු විශ්වවිද ාල පරිපාලනය නැවතත් විශ්වවිද ාල උප
කුලපතිවරුන්
හා පීඨාධිපතිවරුන්, අංශ
පධානීන් සමඟ
ෙල්ඛකාධිකාරී ඇතුළු පරිපාලනයට භාර දී තිෙබනවා.
විශ්වවිද ාලයට පිවිසුම් ලැබූ නවක සිසු සිසුවියන්ෙග්
නායකත්ව හැකියාව සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය සඳහා
විෙශේෂ නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා.
අන්තර් විශ්වවිද ාලීය දක්ෂතා ඇගයීෙම් "කවිතා" වැඩසටහන
හඳුන්වා දීම හා අන්තර් විශ්වවිද ාලීය නෙවෝත්පාදන කියාවලියක්
ෙම් වන විට හඳුන්වා දී තිෙබනවා.
"ආශ්චර්යෙය් මඟ සලකුණු" නමින් වූ ෙම් වැඩසටහන ඇති
කර තිෙබන්ෙන්, අලුත් ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන අලුත් පරීක්ෂණ
කරන දරු පිරිසක් හදා ගන්නයි. ෙම් නෙවෝත්පාදන ෙවනුෙවන්
ජාත න්තර ෙවළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික
හා රාජ අංශය ඒකාබද්ධව කටයුතු කරනවා. විශ්වවිද ාලවලින්
පිට වන උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නය පිළිබඳව ෙනොකඩවාම
අවුරුදු පතා අපි සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා.
උපාධිධාරින්ෙග්
රැකියා
විරහිතභාවයට
විසඳුම්
පිණිස
ආචාර්යවරුන්ට ෙක්න්දෙවලා තිබුණු අධ ාපනය ශිෂ ෙක්න්දීය
අධ ාපනයක් - student-centred learning එකක් - බවට අපි පත්
කරනවා. නිමැවුම් පාදක
අධ ාපනයක් -outcome-based
education එකක්- අපි හඳුන්වා ෙදනවා.
එෙසේම උපාධිධාරින්ෙග් ව වසායකත්ව හැකියා වර්ධනය
කිරීම උෙදසා "ව වසායකත්ව උපාධිධාරින් "නමින් හා "වෘත්තිය
උපාධිධාරින් "නමින් වැඩසටහන් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ශී ලංකා
සුදුසුකම් රාමුවක් සහ ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත කිරීෙම්
කමෙව්දයක් වශෙයන් පමිති ආරක්ෂණ, වරදාන සහ සුදුසුකම්
රාමුව පිළිබඳ පනත ෙකටුම්පත් කර තිෙබනවා.
21වන සියවසට ගැලෙපන උපාධිධාරියා නිර්වචනය කිරීම
සඳහා "KSAM Graduate" - දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප හා
චින්තන මණ්ඩලය - Knowledge, Skills, Attitudes and Mindset
- යන නව සංකල්පය ශී ලංකාෙව් ෙමොඩියුලයක් ෙලස ෙලෝකයට
හඳුන්වාදී තිෙබනවා.
විෙද්ශ සිසුන් 100ක් සඳහා ජනාධිපති ශිෂ ත්ව (පූර්ණ
ශිෂ ත්ව) හඳුන්වා දීමටත් කටයුතු කර තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
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(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා මෙග් කථාව අවසාන
කරන්නටයි යන්ෙන්. ෙන්වාසිකාගාර ගැටලුව විසඳීම සඳහා
ඉතිහාසෙය් විශාලතම ෙන්වාසිකාගාර ව ාපෘතිය ෙලස තරු තුෙන්
ෙහෝටල්වල පහසුකම් සහිත ෙන්වාසිකාර 60ක් ඉදි කිරීමට
කටයුතු කර තිෙබනවා. එහි පළමු අදියර වශෙයන් ෙන්වාසිකාර
30ක් ඉදිකර අවසන්.
විශ්වවිදයාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා අප
තුන් ගුණයකින් වැඩි කර තිෙබනවා. අවම ආචාර්ය වැටුප රුපියල්
90,000වන අතර, ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්යවරෙයකුට 220,000 ක
වැටුපක් ලැෙබනවා, ෙම් අලුත් වැඩි වීම නැතිව. සෑම
විශ්වවිද ාලයකම පාග්ධන මුදලින් අවම වශෙයන් සියයට10ක්
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන් කරන ෙලසට අපි දැනුම් දී තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා මෙග්
කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශ පර්ෙය්ෂණ සඳහා එනවා නම් එම වියදම්
කරන මුදල වාෙග් තුන් ගුණයක බදු සහනයක් ඒ අයට ලබා ෙදන
බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශ කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා
කියන්නට කැමැතියි, අපට වුවමනා කරන්ෙන් ෙම් විශ්වවිද ාල
දරුවන් නිදහෙසේ සිතන, නිදහෙසේ ලියන, නිදහෙසේ හැසිෙරන,
නිදහෙසේ තමන්ට කැමති ශිෂ නායකයන් පත් කර ගන්නා වූ
නිදහස් වාතාවරණයක් විශ්වවිද ාල තුළ හදන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා මා ඒ ගරු
මන්තීතුමාට කියනවා, ෙම් රටක් වටිනා දක්ෂ දරුෙවෝ විනාශ
කරන්න එපා, ෙම් දක්ෂ දරුෙවෝ අනාථ කරන්න එපාය කියා. ෙම්
අය කිහිප ෙදෙනක් අල්ලා ෙගන අර සියයට 90ක් ශිෂ යන්ෙග්
විෙරෝධය යටපත් කරලා සරසවි ෙද්ශපාලන කඳවුරු කරන්න
උත්සාහ කරන්න එපාය කියා මා කියනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 21 වන දින
සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 27 වන සඳුදා පූ.භා. 9.30
වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.
அப்ெபா

.

, பி.ப 6 30 மணியாகிவிடேவ கு க்களின் பிரதித்

தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், அதன 2014 ஒக்ேராபர் 21ஆந் திகதிய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 ஒக்ேராபர் 27, திங்கட்கிழைம .ப. 9.30
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்டத

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Monday, 27th October,
2014, pursuant to the Resolution of Parliament of 21st October, 2014.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.

Contents of Proceedings

:

Final set of manuscripts
Received from Parliament

:

Printed copies dispatched

:

දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
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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