2014 ඔක්ෙතෝබර් 28වන අඟහරුවාදා

230 වන කාණ්ඩය - 4 වන කලාපය
ெதாகுதி 230 - இல. 4

2014 ஒக்ேராபர் 28, ெசவ்வாய்க்கிழைம

Volume 230 - No. 4

Tuesday, 28th October, 2014

පාල
 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத

/Uncorrected)

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන:
ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
වරපසාද:
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතාෙග් පැමිණිල්ල සම්බන්ධව ෙපොලීසිෙය් පක්ෂගාහී කියා කලාපය
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 – [තුන් වන ෙවන් කළ දිනය]:
ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப் கள்:
நிைலயியற் கட்டைளகைள மாற்றியைமப்பதற்கான ஆேலாசைனகள்
வினாக்க

க்குவாய்

லவிைடகள்

சிறப் ாிைம:
மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

ைறப்பாட் ன் மீதான ெபா சார

லம் - 2015 : [ஒ க்கப்பட்ட

பாரபட்ச நடவ க்ைக

ன்றாம் நாள்]

இரண்டாம் மதிப் - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
Proposals to revise Standing Orders
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
PRIVILEGE:
Biased action of Police on Complaint made by Hon. R. Yogarajan
APPROPRIATION BILL, 2015 – [Third Allotted Day]
Second Reading – Debate Adjourned

591

592

පාර්ලිෙම්න්තුව

වර්ෂය සඳහා ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙව් විගණකවරුන්ෙග් වාර්තාව හා
ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.

PARLIAMENT
—————–—-

කටයුතු පිළිබඳ
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
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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.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා
ෙයෝජනා

நிைலயியற் கட்டைளகைள மாற்றியைமப்பதற்கான
ஆேலாசைனகள்

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා රාජ දැව
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
කටයුතු
ෙමම වාර්තාව පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS

PROPOSALS TO REVISE STANDING ORDERS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග පතිෙශෝධනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් හා
ෙයෝජනා ලබා ගැනීමට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක
සභාව විසින් 2014.10.20 වන දින පවත්වන ලද රැස්වීෙම්දී
තීරණය කරන ලද බවත්, ඊට අනුකූලව ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ
කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලීමට හැකි වන පරිදි වර්තමානෙය්
කියාත්මකව පවතින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග
සංෙශෝධනය කිරීමට අදාළව සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා 2014.11.10 වන දින ෙහෝ ඊට
ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත ලබා දීමට කටයුතු
කරන ෙමන් දන්වමින් ගරු කථානායකතුමාෙග් අත්සනින් යුතු
ලිපියක් සෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග්ම ෙම්සය මත තබා
ඇති බවත් ෙම් ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
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)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2013/2014

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පහළ කදුරුගමුව,
දියතලාව, ෙබොරගස්කැටිය, අංක 130/1, "විජය නිවස" දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. විමලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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, ඇහැලියෙගොඩ, ඇරෑෙපොල,
මහෙපොල්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ.ඩී. රණතුංග
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

(1)

ෙපොතුහැර, තලවත්ෙත්ෙගදර, බටගම්මන යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ආර්.එම්. චන්දසිරි රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(2)

ඉබ්බාගමුව, ෙද්වමිත්ත මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ඒ.ඒ.ෙක්. සඳමාලි අෙබ්සිංහ ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

குறித்த கிராமங்களின்
என்பைத ம்

மாவட்ட வாாியாக
பி வாரா?

ெவவ்ேவறாக

அவர்

யாைவ
குறிப்

(ஆ) (i)

ேமேல கூறப்பட் ள்ள மின்சார வசதியற்ற
கிராமங்க க்கு
எக்காலப்பகுதியில்
மின்
சாரத்ைத வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்
என்பைத ம்;

(ii)

2012ஆம் ஆண்
ள் வட மாகாணத்தில்
மின்சார வசதியற்ற அைனத் க் கிராமங்க
க்கும் மின்சாரத்ைத வழங்கக் கூ ய இய ைம
காணப்பட்டதா என்பைத ம்

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඇඹිලිපිටිය, තුංකම, 06
ඇල, අංක 84 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ෙක්. ඉෂාර බුද්ධික
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

அவர் இச்சைபயில் அறிவாரா?
(இ)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ெபயர்கள்

இன்ேறல், ஏன்?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

asked the Minister of Power and Energy:

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත.

(a)

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

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

க்கு வாய்

Will she state, separately, on district basis -

(ii)

the number of villages without electricity in
the Northern Province; and

the names of those villages?
(b)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

(i)

Will she inform this House (i)

the period of time within which action will
be taken to provide electricity to the
aforesaid villages; and

(ii)

whether there was a possibility to provide
electricity to all the said villages in the
Northern Province within the year 2012?

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන : උතුරු පළාත

மின்சார வசதியற்ற கிராமங்கள் : வட மாகாணம்

(c)

If not, why?

VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY : NORTHERN PROVINCE

2581/’12
1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

උතුරු පළාෙත් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම ගම්මානවල නම් කවෙර්ද;

යන්න දිස්තික්ක මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමිය
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ගම්මානවලට කවර කාල සීමාවක්
තුළදී විදුලිය ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

2012 වර්ෂය තුළදී
උතුරු පළාෙත් එකී සියලු
ගම්මානවලට විදුලිය ලබාදීෙම් හැකියාවක්
තිබුෙණ්ද;

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

උතුරු පළාෙත් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන සංඛ ාව
164කි.

(ii)

එම ගම්මානවල නම් ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්.
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(i)

ඇමුණුම් 1හි සඳහන් විදුලිය ෙනොමැති සියලුම
ගම්මානවලට 2014.12.31 දිනට ෙපර විදුලිය ලබා
දීමට සැලසුම් කර ඇත.

(ii)

2014.12.31 දිනට සියලු ගම්මානවලට විදුලිය ලබා
දී අවසන් කළ හැක.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வ

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

வட மாகாணத்தில் மின்சார வசதியற்ற கிராமங்
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

596

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය. ගරු ඇමතිතුමියට මම ශුභ පතනවා. ෙම් වසර
අවසානෙය්දී ෙම් ගම්මාන 164කටම විදුලිය ලබා ෙදනවායි කියන
එක ශුභ පණිවුඩයක්. ඒ පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය අමාත තුමියට පුද
කරමින් මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ඔබතුමියෙගන් අහනවා.

විපක්ෂ නායකතුමා දීපු නිෙයෝගයක්ද දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනෙයන් නම් දීලා නැහැ.

ගරු ඇමතිතුමියනි, උතුරු පළාෙත් ජීවත් වන්ෙන් යුද්ධෙයන්
බැට කෑ බහුතර ජනතාවක්. ෙම් ගම්මානවලට විදුලිය ලබා ෙදන
ෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම නිෙවස්වලට විදුලි සම්බන්ධතාව ලබා
ගැනීෙම්දී ඒ අයට දරාගත ෙනොහැකි පිරිවැයක් දරන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. මම දන්නවා, ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශෙයන් යම් යම්
සහන වැඩසටහන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවායි කියලා. මම
ඔබතුමියෙගන් අහන්න කැමැතියි, යුද්ධෙයන් සිදු වුණු ඒ හානිය
ගැන හිතලා ෙම් උතුරු පළාත ෙවනුෙවන් විෙශේෂිත වූ සහන
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නට ඔබතුමියන්ලා අදහස්
කරන්ෙන් නැද්ද කියලා.

විපක්ෂ නායකතුමාට mikes පිළිබඳව නිෙයෝග ෙදන්න
හැකියාවක් නැහැ ෙන්. මූලාසනෙය් ඉන්න ඔබතුමාට තිෙයනවා,
ඊට වැඩි බලයක්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, විදුලි සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීෙම් වියදම
සමෘද්ධි ව ාපාරය නැත්නම් දිවි නැඟුම ව ාපාරය හරහා ඒ අයෙග්
විදුලි බිෙලන් කැපීමටත්, සම්බන්ධතා ගාස්තුව සමෘද්ධි ව ාපාරය
හරහා ඒ අයට ලබා දීමටත් අපි දැනට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
වර්ෂය අවසාන ෙවන්න තව තිෙබන්ෙන් දින 60ක් පමණ
කාලයක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සලකා බලා, මම නැවත
අෙප් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කළ හැකි ෙදයක්
තිෙබනවා නම් කිරීමට බලන්නම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීමට කැමැතියි, සමෘද්ධි
සහනය ලැෙබන්ෙන් ෙබොෙහෝදුරට සමෘද්ධි ලාභී පජාවට
පමණක්ය කියන කාරණය ෙකෙරහි. මම කථා කරන්ෙන් සමස්ත
පජාව ගැන.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මම ඒ ගැන බලන්නම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ෙබොෙහොම සුහදව පශ්න අහන්ෙන්. ෙම් mikes පාලනය
කරන අයට කියන්න mikes දාලා තියන්න කියලා. ඒ පැත්ෙත්
mikes ඉක්මනට කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් පැත්ෙත් ඒවා ඉක්මනට
අකිය ෙවනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් mike එක දැන් on ෙන්. දැන්
අහන්න ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගැහුවාට පස්ෙසේ තමයි mike එක on ෙවන්ෙන්.
විෙශේෂ නිෙයෝගයක් එෙහම දීලා තිෙයනවාද විරුද්ධ පක්ෂෙය්
අයෙග් mikes off කරන්න කියලා, ඉක්මනට?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය පමුඛ රජය විදුලි බිල සියයට
25න් අඩු කළා. හැබැයි, ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික පජාවට සියයට
80ත්-සියයට 110ත්අතර පමාණයක් බිල වැඩි කරලායි ෙම් සියයට
25 අඩු කෙළේ. මම ඔබතුමියෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමිය
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරය ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව සහමුලින්ම
ඉවත් කරමින්, අර වැඩි කරපු සියයට 80ත්- සියයට 110ත්
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරන්නට කවදාද කටයුතු කරන්ෙන්
කියලා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට සියයට 80න් විදුලි
බිල වැඩි වුෙණ් නැහැ. නමුත් ඔබතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය්
සියයට සීයකින් විදුලි බිල වැඩි කළා. ලංකා ඉතිහාසෙය්
පළමුෙවනි වතාවට, ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන්ට අමතරව, සියලුම
පාරිෙභෝගිකයන්ට විදුලි සහන ලබා දීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙමවර අය වැෙයන් කටයුතු කළා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම හතර ෙවනි වතාවට ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමාට දක්වන කාරුණිකභාවය නිසා අහන පශ්නවලට
මම උත්තර ෙදනවා. නමුත් ඒ අතුරු පශ්නය ෙම් මුල් පශ්නයට
අදාළ නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා, එතුමිය කාරුණික ෙවන
හන්දා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමිය, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්නත්
ඉස්ෙසල්ලා අදාළ ෙනොෙව් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

597

598
(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2013 දක්වා කාල සීමාව තුළ
ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් බලපත ලබා දී
ඇති සමස්ත සම්බාහන මධ ස්ථාන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම සංඛ ාව, ඒවාෙය් ලිපින සමග දිස්තික්ක
මට්ටමින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

එම සම්බාහන මධ ස්ථාන පවත්වාෙගන යෑමට
අවසර ලබා දී ඇති ෛවද වරුන්ෙග් නම් හා
ලිපින කවෙර්ද;

(iv)

ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අමතරව ෙවනත්
ආයතන
මගින්
සම්බාහන
මධ ස්ථාන
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා බලපත ලබා දී තිෙබ්
නම්, එම ආයතනවල නම් කවෙර්ද;

(ආ)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුව අතුරු
ගම්මානවලට විදුලිය ලබා දීමට අදාළ නැහැ.

පශ්නය උතුෙර්

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සාමාන ෙයන්, "අදාළ ෙනොෙව්" කියන්ෙන් උත්තර ෙදන්න
බැරි ෙවනෙකොට. ඔබතුමිය ෙහොඳ උගත් අධිනීතිඥවරිෙයක් ෙන්.
[බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Deputy Speaker)

(i)

සම්බාහන
මධ ස්ථානයක්
ආයුර්ෙව්ද
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා තිබිය යුතු අවම වෘත්තීය
සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

එවැනි මධ ස්ථානයක් පවත්වාෙගන
ස්ථානයක තිබිය යුතු තත්ත්ව කවෙර්ද;

(ඇ)

පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය විදුලිබල ආවරණය පිළිබඳව
ෙකොපමණ කථා කළත්, විදුලි පාරිෙභෝගිකයා පිළිබඳව මට ෙම්
පශ්නය අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමයට "අදාළ නැත" කියන්න
එපා. ෙනොෙරොච්ෙචෝල් ගල් අඟුරු බලාගාරය තුළ සිදුවුණු ගල්
අඟුරු ෙගන්වීෙම් දූෂණෙය් බර ෙම් රෙට් විදුලිය
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් හිස මත පටවන්න ඔබතුමියටත් රජයටත් සිදු
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක ඔබතුමිය පිළිගන්නවාද?

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயி ள்ள ஆ ர்ேவத ம த் வர்கள்
உள்ளடங்கும் வகுதிகளின் ெபயர்கள் யாைவ
ெயன்பைத ம்;

(ii)

இந்த ஒவ்ெவா வகுதிக்கும் உாிய ம த்தவர்
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இந்த வகுதிகளி ள்ள ெபா ைவத்திய நி ணர்
களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
மாவட்டத்
க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමා, දූෂණයක් ගැන මා කථා කෙළේ නැහැ. මා
කිව්ෙව්, පාඩුවක් ගැන. ඔබතුමා උත්තරය ෙහොඳට අහෙගන
ඉන්න. ඒ පාඩුව අදාළ අයෙගන් අය කර ගැනීමට නීතිමය කටයුතු
කර ෙගන යනවා. දුෂණයයි, පාඩුවයි කියන්ෙන් ෙදකක්.
Commercial business එකකදී යම් කිසි ෙකනකු නිසා පාඩුවක්
සිද්ධ වුණා නම්, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න අපි එය CID එකට භාර
දීලා තිෙබනවා. CID එෙක් වාර්තාව ආවාට පස්ෙසේ අපි ඒ පාඩුව
අය කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. දීපු උත්තරය ඔබතුමා පටලවා
ගන්න එපා.

ආයුර්ෙව්ද සම්බාහන මධ ස්ථාන: විස්තර

ஆ ர்ேவத உடல் பி த் வி ம் நிைலயங்கள் :
விபரம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2005
தல் 2013ஆம் ஆண்
வைரயிலான
காலத்தி ள் ஆ ர்ேவத திைணக்களத்தினால்
உாிமப்பத்திரம் வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்த உடல்
பி த் வி ம் நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அவ்ெவண்ணிக்ைக
மற் ம்
அவற்றின்
கவாிகள் மாவட்ட மட்டத்தில் ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப உடல் பி த் வி ம் நி வனங்கைள
நடத் வதற்கு
அ மதி
வழங்கப்பட் ள்ள
ம த் வர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

ஆ ர்ேவத திைணக்களத்திற்கு ேமலதிகமாக
ேவ நி வனங்களினால் உடல் பி த் வி ம்
நி வனங்கைள
நடத் வதற்கான
உாிமப்
பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்
ப்பின், அந் நி வன
ங்களின் ெபயர்கள் யாைவ ெயன்பைத ம்

AYURVEDIC MASSAGE CENTRES : DETAILS
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5. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙද්ශීය ෛවද අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් සිටින ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ෙග්
කාණ්ඩවල නම් කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් කාණ්ඩයට අයත් ෛවද වරුන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම කාණ්ඩ අතර සිටින සර්වාංග විෙශේෂඥ
ෛවද වරුන් සංඛ ාව දිස්තික්ක අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

යන

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ஆ ர்ேவத உடல் பி த் வி ம் நி வன
ெமான்ைற நடாத் வதற்கு இ க்க ேவண் ய
ஆகக்குைறந்த ெதாழில்சார் தைகைமகள் யாைவ
ெயன்பைத ம்;
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(ii)

600

அவ்வாறானெதா நிைலயெமான்ைற நடாத் ம்
இடெமான்றில் இ க்க ேவண் ய தரநியமங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்

හා ගම්පහ විකමාරච්චි විද ායතනය
කැලණිය විශ්වවිද ායට පවරා ගැනීෙමන්
පසු උපාධි පදානය කිරීෙමන් බිහි වූ
ෛවද වරුන්) (DSAC,DAMS, DSAMS,
DIMS)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Indigenous Medicine:
(a)

(b)

(i)

the names of the categories of Ayurvedic
doctors found in Sri Lanka;

(ii)

the number of doctors belonging to each of
those categories; and

(iii)

the number of General Physicians among
those categories, separately in terms of each
district?

ආයුර්ෙව්ද ශාස්තී (සිද්ධ) - (DAMS)

පාරම්පරික ෛවද වරුන් (සර්වාංග/විෙශේෂ) 13,931
(a)

(b)

උපාධිධාරි ෛවද වරුන්
BAMS -

1512

BUMS -

334

BSMS -

346

ඩිප්ෙලෝමාධාරින්
DAMS -

1262

the total number of massage centres that
have been provided with licences by the
Department of Ayurveda within the period
from the year 2005 up to 2013;

DSAMS -

568

DIMS -

482

DASC -

173

the number and the addresses of those
centres separately according to the districts;

ආයුර්ෙව්ද ශාස්තී (DA) -

(iii)

the names and addresses of the doctors who
have been permitted to maintain those
massage centres; and

(DAMS) -

(iv)

if licences for maintaining massage centres
have been provided by other institutions in
addition to the Department of Ayurveda, the
names of such institutions?

Will he state -

Will he also inform this House of (i)

the minimum professional qualifications
required to maintain an ayurvedic massage
centre; and

(ii)

the conditions that should prevail at a place
where such a centre is maintained?

If not, why?

ගරු සාලින්ද
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சா
அைமச்சர்)

දිසානායක

මහතා

(ෙද්ශීය

ෛවද

ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற

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

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේය.
(අ)

(d)

1166

(ii)

(d)

ආයුර්ෙව්ද ශාස්තී (DA)

DSAC -

(i)

(c)

(ii)

Will he inform this House of -

(c)

(i)

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

පාරම්පරික ෛවද වරුන් (සර්වාංග හා විෙශේෂ
ෙලස ෙකොටස් 2යි.)
(a)

උපාධිධාරි ෛවද වරුන් (BAMS, BUMS,
BSMS)

(b)

(ෙකොළඹ
විශ්ව
ඩිප්ෙලෝමාධාරින්
විද ාලෙය්ත්, ෙද්ශීය ෛවද විද ාලෙය්ත්
සිසුන් සඳහා උපාධි පදානය කිරීමට ෙපර

1310

ආයුර්ෙව්ද ශාස්තී (සිද්ධ)
104
-------21188

=====
(iii)
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා]

(ඇ)
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(iii)

පිළිතුර දීර්ඝ එකක් නිසා සභාගත* කරනවා.

(iv)

ෙවනත් ආයතන මඟින් ආයුර්ෙව්දයට අදාළ
සම්බාහන ආයතන පවත්වා ෙගන යාම සඳහා
බලපත ලබා දීමක් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්.

(i)

උපෙද්ශක ෛවද වරයාට තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පිළිගත් අධ ාපන ආයතනයකින් වසර 05කට
ෙනොඅඩු පාඨමාලාවක් හදාරා අභිඥාන පතයක්
ෙහෝ උපාධියක් සහිතව ආයුර්ෙව්ද ෛවද
සභාෙව් ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම සහ පශ්චාත්
උපාධි ඩිප්ෙලෝමාවක් සහිතව වසර 02ක
පළපුරුද්ද ෙහෝ පිළිගත් අධ ාපන ආයතනයකින්
වසර 05කට ෙනොඅඩු පාඨමාලාවක් හදාරා
අභිඥාන පතයක් ෙහෝ උපාධියක් සහිතව
ආයුර්ෙව්ද ෛවද සභාෙව් ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම
සහ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම.
නිත පධාන ෛවද වරුන්ෙග් සුදුසුකම්
පිළිගත් ආයුර්ෙව්ද අධ ාපන ආයතනයකින් වසර
05කට ෙනොඅඩු පාඨමාලාවක් හදාරා අභිඥාන
පතයක් ෙහෝ උපාධියක් සහිතව ආයුර්ෙව්ද ෛවද
සභාෙව් සර්වාංග ෛවද වරෙයකු ෙලස
ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම හා අදාළ ක්ෙෂේතෙය් වසර
02ක පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම ෙහෝ සර්වාංග
ෛවද වරෙයකු ෙලස ආයුර්ෙව්ද ෛවද සභාෙව්
ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම හා නිත ෛවද වරෙයකු
ෙලස වසර 05ක පළපුරුද්දක් තිබීම.
නිත ෛවද වරුන්ෙග් සුදුසුකම්
පිළිගත් ආයුර්ෙව්ද අධ ාපන ආයතනයකින් වසර
05කට ෙනොඅඩු පාඨමාලාවක් හදාරා අභිඥාන
පතයක් ෙහෝ උපාධියක් ලබා ආයුර්ෙව්ද ෛවද
සභාෙව් ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම ෙහෝ සර්වාංග
ෛවද වරෙයකු ෙලස ආයුර්ෙව්ද ෛවද සභාෙව්
ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම හා නිත සහකාර
ෛවද වරෙයකු ෙලස අදාළ ක්ෙෂේතෙය් වසර
10ක පළපුරුද්දක් තිබීම.
නිත සහකාර ෛවද වරුන්ෙග් සුදුසුකම්
ආයුර්ෙව්ද
ෛවද
සභාෙව්
සර්වාංග
ෛවද වරෙයකු ෙලස ලියාපදිංචිය ලබා තිබීම.

(ii)

ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාවක් පිහිටුවීමට ෙහෝ
පවත්වා ෙගන යාමට අදහස් කරන සෑම
තැනැත්ෙතකුම එම පරිශය ලියාපදිංචි කර ගැනීම
සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස්ෙගන් ඉල්ලීමක්
කළ යුතුය.
පථම ලියාපදිංචිය සඳහා ආයතන ආරම්භ කිරීමට
අෙප්ක්ෂිත දිනට ෙපර අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු
අතර, අලුත් කිරීමට නම් එය අවසන් වීමට නියමිත
දිනට මාස 03කට ෙපර අයදුම්පත ආයුර්ෙව්ද
ෙකොමසාරිස් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් ෙහෝ බලය පවරනු
ලබන නිලධාරිෙයකු විසින් පත් කරන ලද
පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් මඟින් පරීක්ෂා කර බලා
ලියාපදිංචිය සඳහා නිර්ෙද්ශ කරනු ලැෙබ්.
පරීක්ෂණ කණ්ඩායෙම් නිර්ෙද්ශයට අනුව
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් ලියාපදිංචි සහතිකය
නිකුත් කරනු ලැෙබ්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් නිකුත් කරනු ලබන
බලපතය එක් වසරක් සඳහා පමණක් වලංගු ෙව්.
වසරින් වසර එම බලපතය අලුත් කර ගත යුතුය.
නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහතිකයක්
යටෙත් බලය ලැබී ඇත්නම් මිස නියමිත දිනෙය්දී
සහ ඉන් පසුව ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාවකම
පිහිටුවීෙම් හා පවත්වා ෙගන යාෙම් කාර්යය සඳහා
යම් පරිශයක් කිසිදු තැනැත්තකු විසින් භාවිත
කරනු ෙනොලැබිය යුතුය.
එම ලියාපදිංචි සහතිකය ෙසේවා ලබා ගැනීමට
පැමිෙණන ෙසේවාලාභීන්ට ෙපෙනන ෙසේ
පදර්ශනය කළ යුතුය.
ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කලින් කලට
නිකුත් කරනු ලබන මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාවට
අනුකූලව ස්ථානෙය් සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන්
සම්මත නිර්ණායකයන්ට අනුගතව පවත්වා ෙගන
යෑමට උපරිම පියවර ගත යුතුය.
ස්ථානෙයහි වාතාශය හා ඇතුළත ආෙලෝකය
මනාව ලැෙබන පරිදි පවත්වා ෙගන යෑමට අදාළ
වන පිළිගත් තත්ත්වයන්ට අනුව සාධාරණ විධි
කම ෙයොදා තිබිය යුතුය.
ෙසේවාලාභීන් පරීක්ෂා කිරීම හා උපෙදස් ලබා දීම
සඳහා අදාළ ෛවද උපකරණ සහ පමාණවත්
ඉඩකඩ සහිත ස්ථානයක් තිබිය යුතුය.
සපයනු ලබන විවිධ චිකිත්සීය ෙසේවාවලට අනුරූප
වන පරිදි අවශ උපකරණවලින් යුක්තව ස්ථාන
ෙවන් ෙවන්ව තිබිය යුතුය.
උපෙද්ශක
ෛවද වරයා,
අෙනකුත්
ෛවද වරුන්ට සහ සියලු සහාය කාර්ය මණ්ඩලය
සඳහා නිසි පහසුකම් සැපයිය යුතුය.
පරිශය තුළ හා අවට සෑම අයුරින්ම
ෙසෞඛ ාරක්ෂක හා පියජනක පරිසරයක් මනා
ෙලස පවත්වා ගැනීමට වගබලා ගත යුතුය.
ෙසේවෙය් නියුතුවන කාර්ය මණ්ඩලෙයහි නාම
ෙල්ඛනය සහ ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් සහිත ෙල්ඛන
පවත්වා ෙගන යා යුතුය. ෙකොමසාරිස් ෙහෝ ඔහු
විසින් බලය පවරනු ලැබූ කිසියම් තැනැත්තකුට
එම ෙල්ඛන පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය.
ෙබෝ වන ෙරෝගයකින් ෙහෝ ස්පර්ශෙයන් ෙබෝ වන
ෙරෝගයකින් ෙපෙළන තැනැත්තකු ෙහෝ එම
ෙරෝගයකින්
ෙපෙළන
අයකුට
මෑතදී
සත්කාරෙයහි නියැළුණු කිසිම තැනැත්තකු එම
ෙරෝගය ෙබෝවීෙම් කාලය සහ බීෙජෞෂණසමය
ඉකුත් වනතුරු ඖෂධශාලාෙව් සත්කාර ෙසේවෙය්
ෙයදවීම ෙනොකළ යුතුය.
සෑම චිකිත්සීය ෙසේවා සඳහා අවශ වන නිෂ්පාදිත
ඖෂධ පිළිගත් පමිතීන්ට අනුව ගබඩා කර තබා
ගත යුතුය.
සෑම ෙරෝගියකුම ලියාපදිංචි කිරීෙම් නාම
ෙල්ඛනයක් තබා ගත යුතු අතර ෙකොමසාරිස්ට
ෙහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලැබූ කිසියම්
තැනැත්තකුට එම ෙල්ඛන පරීක්ෂා කිරීමට
පමාණවත් පහසුකම් සලසා දිය යුතුය.
ආයතන තම පතිකාර පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත්
වාර්තාවක්/ ෙල්ඛනයක් නියම කරනු ලබන
විෙටක ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් ෙවත ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
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ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් ෙහෝ නැතෙහොත්
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් ලියවිල්ලකින්
සාමාන ෙයන් ෙහෝ විෙශේෂෙයන් බලය පැවරුණු
යම් නිලධාරි කණ්ඩායමක් විසින් සියලු සාධාරණ
අවස්ථාවන්හිදී ලියාපදිංචි කළ කිසියම් ආයුර්ෙව්ද
ඖෂධශාලාවකට ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කිරීම
නීත නුකූල වනු ඇත.
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් ෙහෝ නැතෙහොත්
ඔහු විසින් ලියවිල්ලකින් බලය පැවරුණු යම්
නිලධාරිෙයකු විසින් ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාවට
ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා
අයිතිකරු ෙහෝ ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාව භාරව
සිටින තැනැත්තා ඉඩදිය යුතු අතර අවශ වන
පහසුකම් සලසා දිය යුතුය.
ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාවකම සිදු කරනු ලබන
සියලු පතිකාර විධි ආයුර්ෙව්දීය මූලධර්මයන්ට
අනුකූලව සම්මත චිකිත්සීය විධිවිධාන සහ
ආරක්ෂිත කමෙව්දයන්ට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය.
සියලුම කටයුතු වෘත්තීය ආචාර ධර්මවලට
අනුකූලව කළ යුතුය. විරුද්ධ ලිංගික
සම්බාහකෙයකු පතිකාර සඳහා ෙයොදවන්ෙන් නම්
ෛවද වරයාෙග් පූර්ණ අධීක්ෂණය සහ
නිරීක්ෂණය යටෙත් සිදුවිය යුතු අතර
ආයුර්ෙව්දෙය් කීර්ති නාමයට හානියක් වන ෙසේ
කටයුතු ෙනොකළ යුතුය.
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් විසින් කරනු ලබන
ෙසෝදිසියකින් හා විමර්ශනයකින් පසුව ෙමහි
සඳහන් නිෙයෝග කඩ කරන බවට ඒත්තු
ගියෙහොත් එම ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාෙව්
ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ආඥාවක්
කළ හැකිය. එවිට එම නියමයට අනුකූලව
ඖෂධශාලා අයිතිකරු කියා කළ යුතුය.
ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලාවන්ට බලපාන යම්
නිෙයෝගයක් උල්ලංඝනය කළ ෙහොත් ඊට අදාළ
ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ෙහෝ
අවලංගු කිරීමට ෙකොමසාරිස්ට බලය ඇත.
සෑම ආයුර්ෙව්ද ඖෂධශාලා අයිතිකරුෙවක්ම
ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි කරන
ලද
ආයතන
නාමය
ද,
"ආයුර්ෙව්ද
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි කරන ලදී" යන
වැකිය ද, ලියාපදිංචි අංකය ද ඇතුළත්ව කියවිය
හැකි වන ෙසේ සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි
භාෂාවලින් සකස් වූ නාම පුවරුවක් ආයතනෙයහි
මහජනයාට ෙපෙනන පරිදි පදර්ශනය කළ යුතුය.
ෙමම නිෙයෝග මාලාෙව් යම් නිෙයෝගයක්
උල්ලංඝනය කරන යම් අයාතනයක් සතු
ලියාපදිංචි සහතිකය අවලංගු කිරීෙම් බලය ද
එෙසේම එම වරද නැවත නැවත සිදු කරන
අවස්ථාවකදී ඊට එෙරහිව නීත නුකූලව කියා
කිරීෙම් අයිතිය ද ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස් සතු ෙව්.
එෙසේම අවලංගු කිරීෙම් නිෙයෝගය දින 14ක්
ඇතුළත
ආයුර්ෙව්ද
ෙකොමසාරිස්
විසින්
ලියාපදිංචිකරු ෙවත නිකුත් කළ යුතුය.
බලපතයක්
අවලංගු
කිරීමට
ආයුර්ෙව්ද
ෙකොමසාරිස් විසින් නිකුත් කළ ආඥාවකින් පසු
එම ආඥාව ලැබූ දින සිට දින 21ක කාල සීමාවක්
තුළ දී එම ආඥාවට විරුද්ධව විෂය භාර
ඇමතිවරයා ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ
හැකිය.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඊළඟට, අතුරු පශ්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට ෙපර මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න පුළුවන් ද, මම අසා තිෙබන පශ්නෙය් (ආ) (i) සහ (ii)
ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන්.
(ආ)

(i)

ෙකොටසින් අසා තිෙබනවා, "2005 වර්ෂෙය් සිට
2013 දක්වා කාල සීමාව තුළ ආයුර්ෙව්ද
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් බලපත ලබා දී ඇති
සමස්ත සම්බාහන මධ ස්ථාන සංඛ ාව
ෙකොපමණ ද?" කියලා.

(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශෙය් ආයුර්ෙව්ද
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියා පදිංචි ෙවලා පවත්වා ෙගන යන
සම්බාහන මධ ස්ථාන නීත නුකූල ඒවා හැටියට තමයි
සලකන්ෙන්. ඒවාෙය් යම්කිසි වැරදි ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවා නම්
ඒවා නියාමනය කිරීෙම් බලයක් අපට තිෙබනවා. දැන් ෙම් බලය
ෙබදීමත් එක්ක පළාත් සභාවලටත් ෙම් අවස්ථාව ෙබදිලා ගිහින්
තිෙබනවා. එතෙකොට පාෙද්ශීය සභා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල
හරහා ව ාපාර හැටියට ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන ආයතන විශාල
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ඒවා නියාමනය කිරීෙම් බලයක් පනෙත්
හැටියට අපට තවම ලැබිලා නැහැ. දැන් පනත් ෙකටුම්පතක්
අලුතින් ඉදිරිපත් කරනවා. සියලුම සම්බාහන මධ ස්ථාන පිළිබඳව
ෙසොයා බලා, නීත නුකූලව කටයුතු කරන බලතල ඒ පනතට
ඇතුළත් කරලා හරිගස්සලා තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. P. Harrison)

ෙබොෙහොම වැදගත්.

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ආයුර්ෙව්ද සම්බාහන බලපත ලබා ගන්නා
කම කීපයක් තිෙබනවා. එයින් ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශෙය්
නියාමනයට ඇතුළත් වන ඒවා තිෙබන්ෙන් ඉතා සුළු සංඛ ාවක් 60 - පමණයි. හැබැයි, තුන්දහස් ගණනක් රෙට් ලියා පදිංචි ෙවලා
තිෙබනවා. එෙසේ ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල ව ාපාරයක් හැටියටයි. එෙසේ ව ාපාරයක් හැටියට
ලියා පදිංචි කර තිෙබන ආයතන පිළිබඳව නියාමනය කිරීෙම්
බලයක් අෙප් පනෙතන් තවම අපට පැවරිලා නැහැ. නමුත් අපි ඒවා
නතර කිරීම සඳහා අවශ පියවර ගනිමින් සිටිනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ, ගම්පහ හැරුණු විට අනුරාධපුරය
කියන්ෙන් මහා ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන ඇති නගරයක්. ජය ශී
මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ළඟ තියාෙගන, රුවන්වැලි ෛචත
රාජයාණන් වහන්ෙසේ ළඟ තියාෙගන අනුරාධපුරෙය් පළමුෙවනි
night club එක ඇරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙකෙරන්ෙන්
ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ දිහා බලාෙගනයි. ෙම්ක නවත්වන්න
රජයක් හැටියට ඔබතුමන්ලා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, night clubs නම් අපට සම්බන්ධයක් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] සම්බාහන මධ ස්ථාන නම් අපට අයිතියි.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මම ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු සාලින්ද දිසානායක
ඇමතිතුමාට. ෙමොකද, එතුමා ෙද්ශීයත්වයට ගරු කරන, ෙබොෙහොම
ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. එම නිසා මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් සහ ෙවනත්
ආයතනවලින් බලපත ලබා දීලා තිෙබනවා කිව්වා. දැන් ෙමම ගරු
සභාෙව් ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාත් සිටිනවා. අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය් නගර සභා සීමාෙව් සම්බාහන මධ ස්ථාන 34ක්
තිෙබනවා. මිහින්තලෙය් 3ක් තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් -[බාධා
කිරීමක්] ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා කලබල ෙවන්න
එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කිව්ෙව් ෙම්කයි. ඔබතුමාෙග්
ආයතනෙයන්, ෙද්ශීය ෛවද වරුන්ෙග් licence එක ඇතිව තමයි
ෙමම ආයතන පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. නීත නුකූලව ෙවනවා
නම් එෙහමයි ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම
නැතිව සම්බාහන මධ ස්ථාන කියලා එක එක තැන්වල ෙම්
විධියට ආයතන පවත්වා ෙගන යනවා. ෙම්වා සමාජයට ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබන ස්ථාන. එවැනි තැන්වල විශාල අපචාර
ගණනාවක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්වා නවත්වන්න ෙමොකක් හරි වැඩ
පිළිෙවළක් නැද්ද? ෙමොකද, ෙම් සම්බාහන මධ ස්ථාන සියල්ලම
පටන් ගත්ෙත් දැන් අවුරුද්දක්, ෙදකක් තිස්ෙසේ ඉඳලායි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක සැහැල්ලුවට ගන්න
ඕනෑ කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙබෞද්ධයන් හැටියට අප ෙම් කාරණය
කිව්ෙව්. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඔබතුමා වාෙග්
ෙකෙනකුෙගන්, -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද අමාත තුමාට අදාළ ෙද්වල්
ගැන පමණක් අතුරු පශ්නය අහන්න. එතුමාට night clubs අදාළ
නැහැ කියලා කිව්වා ෙන්. ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහන්න. ඔබතුමාෙග් කලින් පශ්නය උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු
විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමාෙගන් අහන්න. දැන් තුන්වන
අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් වාෙග් ආයතන හරහා, -ඔබතුමා ෙද්ශීය
ෛවද ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමාෙග් බලතල පාෙද්ශීය
සභාවලට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට, නගර සභාවලට දීලා
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තිෙබනවා- විශාල අපචාර කියාවන් සිදු ෙවනවා කියලා ඔබතුමා
පිළිගන්නවාද? දැන් චීනෙය් අයයි, තායිලන්තෙය් අයයි ෙවදකම්
කරන්න සම්බාහන මධ ස්ථාන ආරම්භ කරලා තිෙබනවා,
අනුරාධපුරෙය්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙමොන සම්බාහන
මධ ස්ථාන වුණත් කමක් නැහැ, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටතට
ෙම් සියල්ලම පවරාෙගන, -නීතියක් හදලා- අඩුම ගණෙන් ෙම්
අපචාර කියා වළක්වා ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරනවාද කියලා අහන්නට කැමැතියි?
(மாண் மிகு சா

(iv)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:

ந்த திசாநாயக்க)

Will he inform this House (i)

the name of the institution that imported the
Saline DEXTRAN 40 which was given to
the Dengue patients in Government
hospitals;

(ii)

whether the quality of the aforesaid saline
has been checked;

(iii)

the number of Dengue patients who were
provided with the aforesaid Saline during
the period January to August 2013; and

(iv)

whether any complaints or allegations on
this particular Saline have been received?

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ කාරණය තමයි මම පැහැදිලි කෙළේ.
බලතල ෙබදීමත් සමඟ යම් යම් කාරණා නියාමනය කිරීෙම්
හැකියාව මධ ම රජයට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි
ෙම් සඳහා ෙහට අනිද්දා වන විට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත්
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ පනත්
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, සියලුම සම්බාහන
මධ ස්ථාන ලියා පදිංචි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒවා නියාමනය
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද සහ ඔය කියන වැරදි කටයුතු වළක්වා
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා. ෙම්වා පාලන කිරීෙම්
බලතල සියල්ල ඒ පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.

ෙඩක්ස්ටන් 40 ෙසේලයින්:ආනයනය

(b)

ெடக்ஸ்ரன் 40 ேசைலன் : இறக்குமதி
DEXTRAN 40 SALINE: IMPORTATION
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6. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

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

(i)

If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

එම ෙසේලයින් වර්ගෙය් තත්ත්වය පිළිබඳ යම්
පරීක්ෂාවක් සිදු කර තිෙබ්ද;

(iii)

2013 ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු දක්වා කාල සීමාව
තුළදී එම ෙසේලයින් වර්ගය ලබා දී ඇති ෙඩංගු
ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

ෙමම ෙසේලයින් වර්ගය පිළිබඳව පැමිණිලි ෙහෝ
ෙචෝදනා ලැබී තිෙබ්ද;

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

(අ)

(i)

ேமற்ப ேசைலன் வைகயின் தரம் பற்றி ஏேத
ம் பாிேசாதைன ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

2013 சனவாி ெதாடக்கம் ஆகஸ்ட் வைரயான
காலத்தி ள் ேமற்ப
ேசைலன் ஏற்றப்பட்ட
ெடங்கு
ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள என்பைத ம்;

නිෙයෝජ

අමාත තුමා

ෙඩක්ස්ටන් 40 ෙසේලයින් වර්ගය ආනයනය කළ
ආයතන පහත පරිදි ෙව්.

Local Agent - Akbar Pharmaceuticals (Pvt.)
Limited (Claris Life Science - India)
Local Agent - Pharma Associates,
Colombo (Bion Health Care (Pvt.) Limited
- India) Medi Company Limited - Thailand
(ෙමම අයිතමය පසම්පාදනය කර ඇත්ෙත් විෙද්ශ
කටයුතු අමාත ාංශය හා තායිලන්තෙය් ශී ලංකා
තානාපති කාර්යාලය මඟින් වන අතර, ෙම් සඳහා
ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයකු සම්බන්ධ වී ෙනොමැත.)
(ii)

ඔව්.

(iii)

ෙමම ෙසේලයින් වර්ගය ෙඩංගු පතිකාර සඳහා
ෙයොදා ගැනීෙම්දී ෙරෝගියාෙග් ෙරෝග තත්ත්වය
අනුව භාවිතෙය් පමාණය විචනලය ෙව්. එෙසේම,
ෙමම ෙසේලයින් වර්ගය ෙඩංගු ෙරෝගය සඳහා
පමණක් ෙනොව ෙවනත් පතිකාර සඳහා ද භාවිතා
ෙව්. 2013 ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු දක්වා කාල
සීමාව තුළ භාවිතා වූ ෙබෝතල් පමාණය 4750කි.

ெடங்கு ேநாயாளர்க க்கு ைவத்தியசாைலகளில்
வழங்கப்பட்ட ெடக்ஸ்ரன் 40 (DEXTRAN 40)
என்ற ேசைலன் வைகைய இறக்குமதி ெசய்த
நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத ம்;

(ii)

(ෙසෞඛ

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

මහතා

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

ෙඩංගු ෙරෝගීන්ට රජෙය් ෙරෝහල්වල ලබා දුන්
ෙඩක්ස්ටන් 40 (DEXTRAN 40) නමැති
ෙසේලයින් වර්ගය ආනයනය කළ ආයතනෙය් නම
කවෙර්ද;

(ii)

ேமற்ப ேசைலன் வைக பற்றிய
ைறப்
பா கள் அல்ல குற்றச்சாட் க்கள் கிைடக்கப்
ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(a)

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා

608

ඇමුණුම් බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
එබැවින් එම පමාණය මත ඖෂධය ලබා දී ඇති
ෙරෝගීන් සංඛ ාව නිශ්චිතව තීරණය කළ
ෙනොහැක.

(iv)

නිවැරදි උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ ගබඩා කර
ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන් ඖෂධෙය් ඇති වූ
අවක්ෙෂේප සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි ලැබී
තිෙබ්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නැමති ෙසේලයින් ෙබෝතල්වල තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවසරය ලබා දුන්නා. ඒ
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල ෙමොනවාද? ඒ අනුව ගත් කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද?

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

* ඇමුණුම:

* இைணப் :
* Annex:

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
anaphylactic reaction එකක් ඇති වූ බව කියන එම එවන ලද
සාම්පලය විශ්ෙල්ෂණය කර එය නියමිත පමිතියට අනුකූල බව
සඳහන් කරන තත්ත්වෙය් වාර්තා නිකුත් කර තිෙබනවා. ලැබිලා
තිෙබන පැමිණිලි ෙම්වායි.
2012.03.01 දින සිට 2013.12.31 දින දක්වා ජාතික ඖෂධ
තත්ත්ව ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරයට Thai Otsuka, Thailand
නිෂ්පාදකයාෙග් ෙඩක්ස්ටන් 40 නැමති ඖෂධය පිළිබඳව ආයතන
13කින් පැමිණිලි 23ක් ලැබී ඇත. ෙමෙලස ලැබුණු එක්
පැමිණිල්ලක ෙරෝගියකුට ආසාදන තත්ත්වයක් ඇති වූ බවත්,
අෙනකුත් පැමිණිලි 22හි ෙඩක්ස්ටන් 40 injection ෙබෝතල්වල
දක්නට ලැබුණු 'විවෘත ෙනොකරන ලද ෙඩක්ස්ටන් 40 injection
ෙබෝතල් තුළ සුදු පැහැති පාෙවන දව යක් සෑදී ඇති බව' සඳහන්
නිරීක්ෂණය පැමිණිල්ල ෙලස සටහන් කර තිබුණි."
එම පැමිණිලි පිළිබඳව ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ
පරීක්ෂණාගාරෙයන් පහත කියාමාර්ග ෙගන තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ ගැන
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]
[இந்த இைணப்

ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This Annex is also placed in the Library.]

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇති වුණු
අවස්ථාෙව්දී ෛවද සැපයුම් අංශය විසින් ෙමම ෙඩක්ස්ටන් 40

01.

ඒ anaphylatic reaction එකක් ඇති වූ බව එවන ලද
සාම්පලය විශ්ෙල්ෂණය කර එය නියමිත පමිතියට අනුකූල
බව සඳහන් කර තත්ත්ව වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇත.

02.

අෙනකුත් පැමිණිලි සහිත injection ෙබෝතල් ජාතික ඖෂධ
තත්ත්ව ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරෙය් පරීක්ෂාවට ලක් කර
එම ඖෂධය උෂ්ණත්ව ෙවනස්වීම්වලට දීර්ඝ කාලයක්
නිරාවරණය වුවෙහොත් Dextran flakes සෑදිය හැකි බව, ඒ
කියන්ෙන් දාවණය සුදු පැහැය ෙවන්න හැකි බව
බිතාන
පමිතීන්වල දක්වා ඇති බැවින් ඖෂධය,
ෙල්බලෙය් දී ඇති උපෙදස් පරිදි නියමිත උෂ්ණත්වෙය්
ගබඩා කර තබන ෙලස නිර්ෙද්ශ කර තත්ත්ව වාර්තා
නිකුත් කර ඇත.

ෙමම ෙබෙහත සම්බන්ධෙයන් එය නිකුත් කිරීෙම් දී ම කියලා
තිෙබනවා ෙම්වා නියමිත ආකාරයට ගබඩා කරන්න කියලා. එෙසේ
ගබඩා කර ෙනොතිබීෙම් ෙහේතුව නිසා ඒ තත්ත්වයන් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඖෂධෙය් වරදක්
ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා සහ
ඖෂධ පාලන අධිකාරීන් විසින් ඒවා වායුසමනය කරන්නය කියන
එම නිෙයෝගය pharmaciesවලටත් දුන්නා. ෙමොකද ෙහේතුව ෙම්වා
නියමාකාරෙයන් ගබඩා කර තිබුෙණ් නැත්නම් ෙබොෙහෝදුරට ෙම්
තත්ත්වය ඇති ෙවනවා. එය නිෂ්පාදනෙය් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි,
එය තබා ගැනීෙම් ආකාරය නිසා තමයි එවැනි තත්ත්වයක් ඇති
වන්ෙන්. සමහර විට ෙරෝහල්වල නියමිත පරිදි ෙම් ෙබෙහත්
ගබඩා කර ෙනොතිබීම නිසා ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවනවා. ජාතික
ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරය ඒ ගැන පරීක්ෂණ
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒක ෙබෙහෙත් වරදක් ෙනොෙවයි. ෙම්
වාර්තාෙව් කියන නියමිත ආකාරයට ගබඩා කිරීම කරන්ෙන්
නැත්නම් එෙහම ෙවනවා. ඒ ෙබෙහත නිකුත් කරන ෙකොටම ඒ
සම්බන්ධව ඒ අදාළ බලධාරීන්ට
උපෙදස් නිකුත් කරලා
තිෙබනවා.
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියන පරීක්ෂණෙය්
පතිඵල සභාගත කරන්නය කියා මා කාරුණිකව ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එම පරීක්ෂණය කරන්න දුන්නාම,
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒක කරන්ෙන් කුමන
අංශෙයන්ද ? ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිසි ෙලස රසායානාගාර
පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ෙචෝදනා
තිෙබනවා. ජනතාවෙගන් පැමිණිලිත් ලැබිලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් ෙනොකර තත්ත්වය
පරීක්ෂා කරන්න අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා
දුන්නාම - [බාධා කිරීමක්] අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ඔය ඔබ පතිඵලය ලබා ෙදන්න පරීක්ෂණය කෙළේ ෙකොතැනින්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එවැනි පැමිණිලි සම්බන්ධව
පරීක්ෂා කරන පධාන ආයතනය තමයි, ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව
ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරය. ඒ ආයතනය තමයි ෙම් තීන්දුව
පැහැදිලිව දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ආයතනය පැහැදිලිව නිර්ණායක
සඳහන් කරලාත් තිෙබනවා. ෙමම ෙසේලයින් වර්ගය භාවිතෙය්දී
ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙද් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
බිතාන ඖෂධ පමිතීන්වල දක්වා ඇති ආකාරයට උපෙදස් ලබා
දීලා තිෙබනවා. නිවැරදි උෂ්ණත්වය රඳවා ගනිමින් ෙල්බලෙය්
සඳහන් පරිදි නිවැරදිව කටයුතු කරන්න, කල් ඉකුත් වන දිනට
මාස 10කට කලින් භාවිත කරන්න, ආදී ඒ සියල්ල කියලා
තිෙබනවා. කටයුතු කරන්නට අවශ උපෙද්ශ නියම අයුරින් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙබෙහත නිකුත් කිරීෙම්දීත් උපෙදස් ලබා දීලා
තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඒ වකවානුෙව් ෙඩක්ස්ටන් 40
නමැති ෙසේලයින් වර්ගය ෙඩංගු ෙරෝගීන් කී ෙදෙනකුට දුන්නාද,
ෙඩංගු ෙරෝගීන් මිය ගිෙය් ෙම් අහිතකර ෙඩක්ස්ටන් 40 දීපු නිසා ද
කියලා ෙසෞඛ ෙසේවා වෘත්තිය සමිති සන්ධානෙය් සභාපති
විසින්ම අහලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ ෙසේවා වෘත්තීය
සමිති සන්ධානෙය් සභාපති ඇතුළු ඒ සන්ධානෙයන් ඒ පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටියා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක්
කළාද? ෙඩංගු ෙරෝගීන් මැරුෙණ් ෙම් අහිතකර ඖෂධය දීපු
නිසාද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බල්ලාෙග් වැෙඩ් බූරුවා
කරන්න ගියාමත් පශ්න ඇති වනවා. වෘත්තීය සමිති පශ්න
තිෙබනවා. වෘත්තීය සමිති විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම
මත ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. දැන් ෙම් පසු බිම් වාර්තාෙව්
පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, ඒ ෙබෙහත ෙගන්වූෙය් ෙකොෙහොමද[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මම කියන්ෙන් වැරදි මත ගැනයි.
ගරු මන්තීතුමිය, අෙප් රෙට් තමයි නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාවක්
තිෙබන්ෙන්. වෘත්තීය සමිති විසින් විවිධ මත දරනවා. දැන්
බලන්න ෙම් ෙබෙහත ගැන මතයක් දීලා තිෙබනවා. ඒක
සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. ෛවද පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මඟින් ෙම්
පිළිබඳව පරීක්ෂා කර තිෙබනවා. ෙම්වා සුරක්ෂිතව ෙනොතැබීෙම්
ෙහේතුව නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
පැමිණිලි 23ක් ලැබිලා තිබුණා. ෙම් ෙබෙහත ෙරෝගීන් 4,650ක්
ෙවනුෙවන් භාවිත කර තිෙබනවා. පැමිණිලි 23යි ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ජීවිත කීයක් ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවාද?
නමුත් ෙම් වෘත්තීය සමිතිවල අය ෙම් පැත්ත ගැන කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවාව තුළින් ජීවිත හානි වළක්වා
ෙගන තිබීම ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් ෙබෙහත ෙසේලයින් එක - නිසා කිසිම ව ාකූල තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
නැහැ; ෙම් ෙබෙහත නිසා ෙරෝගීන් මිය යාමක් සිදු ෙවලා නැහැ.
ඒක වැරැදි අදහසක්.

(The Deputy Speaker)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය : ණය

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

இலங்ைக மின்சார சைப : கடன்கள்

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

CEYLON ELECTRICITY BOARD: LOANS

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව
ඉල්ලනවා ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට ලබා දුන් පිළිතුෙර් සඳහන් පසු
බිම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ෙලස. ෙමොකද, මම හිතන්ෙන් ඒක
ෙසෞඛ අමාත ාංශයට ෙහොඳයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
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9. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)

(i)

ෙම් වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දී ඇති ණය පමාණය
ෙකොපමණද;

(ii)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් වාණිජ
බැංකුවලින් ණය මුදල් ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

ලාභ ෙහෝ පාඩු ෙනොමැති මට්ටමින් ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යාම සඳහා
කය
ි ා මාර්ග ගන්ෙන්ද;

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

මම එම පසු බිම් වාර්තාව සභාගත* කරන්නම්.

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

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.

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

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

வ

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

இன்றளவில் இலங்ைக மின்சார சைபக்கு
திைறேசாியினால் வழங்கப்பட் ள்ள கடன்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා]

614

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(ii)

இலங்ைக மின்சார சைப வர்த்தக வங்கிகளி
ந்
கடன் ெபற் க் ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

இலாபேமா அல்ல
நட்டேமா இல்லாத
நிைலயில் இலங்ைக மின்சார சைபையப்
ேபணிவ வதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்பாரா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

( b)

Will she inform this House (i)

the amount of loans that has been provided
to the Ceylon Electricity Board by the
Treasury by now;

(ii)

whether the Ceylon Electricity Board has
obtained loans from Commercial Banks;

(iii)

if so, that amount of money; and

(iv)

whether measures will be taken to run
Ceylon Electricity Board in a state in which
there is neither profit nor loss?

If not, why?

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙම් වන විට භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙගන ඇති
මුළු ණය පමාණෙයන් 2014.08.31 දිනට ෙගවීමට
ඇති ෙශේෂය රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ
හැත්තෑහයදහස් ෙදසිය හතලිස්එකකි. (රුපියල්
මිලියන 176,241යි.)

(ii)

ඔව්.

(iii)

ෙම් වන විට වාණිජ බැංකුවලින් ලබා ෙගන ඇති
මුළු ණය පමාණෙයන් 2014.08.31 දිනට ෙගවීමට
ඇති ෙශේෂය රුපියල් මිලියන හතළිස්හත්දහස්
අටසිය විසිතුනකි. (රුපියල් මිලියන 47,823යි.)

(iv)

ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ඇමතිතුමියනි, වාණිජ බැංකුවලින් ලබා ෙගන තිෙබන
ණය පමාණය ෙකොපමණද?

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. විදුලිය බිල අඩු කළාය
කියාත්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟරු බලාගාරය නිසා රජයට
විශාල ලාභයක් ලැබුණාය කියාත් ඔබතුමියලා කියනවා. එතෙකොට
2012 විගණන වාර්තාෙව්, වාණිජ බැංකුවලින් ගත් ණය වශෙයන්
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 23,456යි. ඒ පමාණය දැන්
ෙදගුණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ වාණිජ බැංකුවලින්
වැඩිපුර ණය ගැනීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියන්ෙන් රෙට්
ජනගහනෙයන් සියයට 97ක් එක්ක ගනුෙදනු කරන ආයතනයක්.
ඒ නිසා ඒ ඒ වකවානුවල එදිෙනදා වාණිජමය කටයුතු සඳහා
වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගැනීම් සිද්ධ ෙවනවා. ඔබතුමා business
එකක් කරන ෙකොට ණය අරෙගන ආපසු ෙගවනවා ෙන්. ඒ විධියට
තමයි ඒ ව ාපාරය පවතින්ෙන්. ෙම් ඉලක්කය තිබුෙණ් ෙම් දවසට,
ෙම් දවසට කියලා කියන්න අමාරුයි. Commercial operation
එකක් යන්ෙන්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. සාමාන ෙයන් සියයට
42ක් පමණයි ජලය මඟින් විදුලිය උත්පාදනය කරන්ෙන්. තාප
විදුලිය සියයට 58ක් තිබුණා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
පිහිටුවලා ගල් අඟුරුවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට වැය
ෙවන්ෙන් ඩීසල්වලින් විදුලිය නිපදවනවාට වඩා ඉතා අඩු මුදලක්.
ජල විදුලිය නිපදවන්ෙන් සියයට 42 නම්, ඔබතුමියලා ගල් අඟරු
බලාගාරය මඟින් ෙකොපමණ විදුලිය ධාරිතාවක් නිපදවන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒක දවසින් දවසට ෙවනස් ෙවනවා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස හෙය් ජලය මඟින් විදුලි නිෂ්පාදනය
කෙළේ සියයට 20යි. වැස්ෙසේ නැත්නම් සියයට 20යි නිෂ්පාදනය
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

එතෙකොට ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන්?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

එතෙකොට සියයට 80ක්ම thermal powerෙන් එන්ෙන්. ඒ
නිසා ගල් අඟුරු බලාගාරවල නිෂ්පාදන පතිශතය ෙවනස් ෙවනවා.
ගල් අඟුරු බලාගාරවලින් උපරිම වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න
පුළුවන් ෙමගාෙවොට් 900යි.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒක සියයට ගණනක් වශෙයන් ෙකොපමණද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

රුපියල් මිලියන 47,823යි.

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

ඔබතුමා අසන ආකාරයට එෙහම කියන්න බැහැ.
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(අ)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

616
(i)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, මඩුල්ල පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, එවකට ගංගා නිම්න භූමි
සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත්ව තිබූ "බදුලුෙවල
රක්ෂිතෙය්" වර්ෂ 50 - 60ක් පමණ පැරණි
ෙත්ක්ක වගාවක් ඇති බවත්;

(ii)

කිසියම් පුද්ගලෙයකු කූට ලිපි ෙල්ඛන සකසා එම
ඉඩම ෙපෞද්ගලික සින්නක්කර ඉඩමක් ෙලස
භුක්ති විඳින බවත්;

(iii)

පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකු රජයට අයත් එම
ෙත්ක්ක වගාව විනාශ කරමින් සිටින බවත්;

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙමගා ෙවොට් 900ක් කියන්ෙන් අෙප් විදුලි අවශ තාෙවන්
සියයට කීයක්ද කියන එකයි මම අහන්ෙන්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමනි, දවසින් දවසට පාවිච්චි කරන පමාණයත්
ෙවනස් ෙවනවා ෙන්. ඒ නිසා ඒක එෙහම කියන්න බැහැ. ඔබතුමා
මට නිශ්චිත අවුරුද්දක් කියන්න. ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත පාවිච්චිය
ගැන පශ්නයක් ඇහුෙවොත් මම කියන්නම්. පසුගිය වසෙර්
ෙකොච්චර පාවිච්චි කළාද කියා ඇහුෙවොත් කියන්න පුළුවන්. ඒ
අදාළ පශ්නය දිනයක් එක්ක අහන්න. එතෙකොට මම සාමාන ය
ගණන කියන්නම්. භාණ්ඩාගාරෙයන් සහ වාණිජ බැංකුවලින්
ගත්තු ණය ගැන තමයි ඔබතුමා ෙම් පශ්නය අසා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) වර්ෂ ගණනාවක් ආරක්ෂිතව තිබූ බදුලුෙවල රක්ෂිතෙය්
ෙත්ක්ක වනය අනවසර පදිංචිකරුවන්ෙගන් රැක ගැනීම
සඳහා කඩිනම් කියාමාර්ගයක් ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வனசீவராசிகள் வளப் ேப
வினா:

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. විදුලි බිල සියයට 25කින් අඩු කරන බව
ජනාධිපතිතුමා අය වැයට ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කළා. නමුත් අය
වැය
කථාෙව්දී
කියා
තිෙබනවා,
සමස්ත
ගෘහස්ථ
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විදුලි බිල සියයට 25කින් අඩු වුණාට, සමහර
ඒවා සියයට 15කින් තමයි අඩු ෙවන්ෙන් කියා. නමුත් එදා එතුමා
කිව්ෙව් සමස්ත විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ෙග්ම විදුලි බිල සියයට
25කින් අඩු කරනවාය කියායි. එෙහම නම් අය වැය කථාෙව්දී
කියපු එක ඇත්තද, ජනාධිපතිතුමා අය වැයට කලින් කරපු
පකාශය ඇත්තද කියා මම අහනවා.

ெமானராகைல மாவட்டத்தின், ம ள்ள பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில் அப்ேபாைதய ஆற் ப்
ப ைக அபிவி த்திச் சைபக்கு உாித்தானதாகக்
காணப்பட்ட "ப
ெவல பா காக்கப்பட்ட
வனத்தில்" சுமார் 50 - 60 வ டங்கள்
பைழைமவாய்ந்த ேதக்குமரப் பயிர்ச் ெசய்ைக
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்;

(ii)

குறிப்பிட்டெதா ஆள் ேபா ஆவணங்கைளத்
தயாாித்
ேமற்ப காணிைய ெசாந்த அ தி
உாித் ைடய
காணியாக
அ பவித்
வ கின்றார் என்பைத ம்;

( i ii ) ஒ சில ஆட்கள் அரசாங்கத்திற்கு ெசாந்தமான
ேமற்ப ேதக்குமரப் பயிர்ச்ெசய்ைகைய அழித்
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ப

බදුලුෙවල වන රක්ෂිතය: ෙත්ක්ක වගාව

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) பல வ டங்களாக பா காக்கப்பட்
வந் ள்ள
ப
ெவல பா காக்கப்பட்ட வனத்தின் ேதக்குமரக்
காட்ைட
அத் மீறிேயார்களிடமி ந்
பா காப்
பதற்கான
ாித நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the
Conservation:
(a)

අමාත තුමාෙගන්

ඇසූ

Resources

(ii)

a certain person has prepared forged
documents and enjoying the said land as a
private freehold land; and

(iii)

a few individuals are destroying the said
state-owned teak cultivation?

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

සංරක්ෂණ

Wildlife

there is a teak cultivation of over 50-60
years old in the Baduluwela Forest Reserve
in the Madulla Divisional Secretary's
Division of the Monaragala District, which
belonged to then existed River Valleys
Development Board;

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

වනජීවී සම්පත්
පශ්නය - (3):

of

(i)

BADULUWELA FOREST RESERVE : TEAK CULTIVATION

4945/’14

Minister

Is he aware that -

ெவல பா காக்கப்பட்ட வனம் : ேதக்குமரப்
பயிர்ச்ெசய்ைக

10. ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

அைமச்சைரக் ேகட்ட

( அ) (i)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ඔබතුමා ෙබොරුවට ෙන් ඔය පශ්නය අහන්ෙන්. ඔබතුමා
දන්නවා, ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් තමයි සියයට 25ක් අඩු
කරනවාය කිව්ෙව් කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය ගත්තු ණය ගැන
පශ්න අහලා, දැන් ඊළඟට අදාළ නැති පශ්නයක් අහනවා.
අමාත ාංශෙය් සියලු කටයුතු ගැන දැන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑද?
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අහපු පශ්නයටත් උත්තර දුන්නා ෙන්,
අදාළ නැති වුණත්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා,
විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් අඩු කරන පමාණය ගැන. ඒක
ඔබතුමා අහෙගන හිටියා ෙන්. ආෙයත් මෙගන් අහන්න ෙදයක්
නැහැ ෙන්. සියයට 15ක්ය කිව්ෙව් එක category එකකට. සියයට
10ක්ය කිව්වා, තව category එකකට. අහපු පශ්නයට අදාළව
අතුරු පශ්න අහන්න විනයක් තියා ගන්නය කියා මම ඔබතුමාට
කියනවා.

ைக

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

(b)

Will he inform this House whether prompt action
will be taken to protect the teak cultivation in the
Baduluwela forest reserve which remained safe for
many years from encroachers?

(c)

If not, why?

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.
(අ)

දැන් වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමති. ෙම්වා අයිති වනජීවී
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. මා අහන්ෙන්, ඒ පවුල්
තුන්හාරසියය ඉවත් කරන්න බැරි නම් -ඒ අය එහි ෙගවල්
ෙදොරවල් හදාෙගන, වවාෙගනයි ඉන්ෙන්- ඒ ඉඩම් නීත නුකූල
කර ෙදන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද කියායි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)
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කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

ගංගා නිම්න භූමි සංවර්ධන මණ්ඩලය ඈවර කර
ඇත. එවැනි වගාවක් නාෙගොල්ලාගම වසෙම් ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

එවැනි විනාශයක් සිදු ෙනොෙව්.

(ආ) ෙමහි පදිංචිව සිටින්ෙන් අනවසර පදිංචිකරුවන් ෙනොව එම
ගම්මානවල වසර ගණනාවක්, වෙනෝද ානය ගැසට්
කිරීමට පථම සිට ජීවත්වන ගම්වාසීන්ය. මායිම් නිර්ණය
කිරීමට නියමිතය.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඇමතිතුමා පශ්නය ෙත්රුම් ෙගන නැහැ. මා ඇහුෙව්. "ගංගා
නිම්න භූමි සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත්ව තිබූ" කියායි. ගංගා
නිම්න භූමි සංවර්ධන මණ්ඩලය ඈවර කර තිෙබන්ෙන්. අනවසර
පුද්ගලයන් ෙත්ක්ක වගාව දැන් නීත නුකූල කරන්න යනවාය
කියා මට ආරංචියි. එයට අවස්ථාව ෙදන්න එපාය කියායි අපි
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එෙහම නීත නුකූල කිරීමක්
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. යම්කිසි වෙනෝද ානයකට අයිති
භූමියක් නීත නුකූල කිරීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය
තමයි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කර,
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත වුණාට පස්ෙසේ ගැසට් කරන එක, ගරු
මන්තීතුමනි. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යම් යම් තීන්දු
ගන්න පුළුවන්. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එෙහම
කරන්න කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු ඇමතිතුමනි, එය ආරක්ෂා කර ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු විධියටම
නාෙගොල්ලාගම පෙද්ශෙය් අවුරුදු 60ක්-70ක් තිස්ෙසේ ජීවත් වන
කණ්ඩායමක් -පවුල් තුන්හාරසියයක්- සිටිනවා. ඒ අය දැන්
එතැනින් ඉවත් කරන්නත් බැහැ. අෙප් රජයත් උත්සාහ කළා ඒ
අයට ඒවා නීත නුකූල කර ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුළු රෙට්ම තිෙබන පශ්නය
තමයි වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ වනජීවී
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බල පෙද්ශවලට බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු වී
පදිංචි වීම. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඒ අය
අහිංසක ෙගොවියන් බව. වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ
ගම්මාන ඇතුළත් කර තමයි ගැසට් කර තිෙබන්ෙන්. ගම්මාන
ඇතුළත් කර ගැසට් කළා. මායිම් බැලුෙව් නැහැ. ෙකොළඹ නම්
තාප්පයක් කැඩුවත් මානව හිමිකම් නඩු යනවා. අහිංසක ගැමියන්
නිසා ඔවුන් සද්ද නැතිව සිටියා. දැන් බලන්න, නුවරඑළිෙය්
බෙලන් පදිංචි ෙවලා තට්ටු ගණන් ෙගවල් හදලා. නමුත් ෙම්
මිනිසුන් ෙවල්ලස්ස කැරැල්ල කාලෙය් ඉඳන්ම -1818 ඉඳන්ම- ඒ
ගෙම් ජීවත් ෙවනවා. "බදුලුෙවල" කියන්ෙන් බදුල්ලාෙග් ෙවල.
බදුල්ෙලන් ආපු මනුස්සයාෙග් ෙවල කියන අර්ථෙයන් තමයි
බදුලුෙවල කියන්ෙන්. එහි පැරැණිම -අධිරාජ වාදින්ෙග් කාලයට
අයත්- ඩිස්ෙපන්සරිය, පැරැණිම පාසල කියන හැම ෙද්ම ස්ථාපිත
කර තිබුණත් ඒ ගම්මානයත් ඇතුළත් කර නිකම් ඔෙහේ ගැසට්
කළා. ගරු මන්තීතුමා, මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් Cabinet
Paper එකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග්ත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් සහාය මම ඉල්ලනවා. යම් විනාශයක් ෙවලා
තිෙබනවාය කියනවා නම් ඔබතුමායි මමයි ගිහිල්ලා බලමු. එවැනි
විනාශයක් ෙවලා නැහැ. එෙහම ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි
එකට එක්කාසු ෙවලා එය වළක්වා ගනිමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් නිල්ගල රක්ෂිතෙය්ම ගල්ඔය
ෙසේනානායක සමුදයට වැෙටන හරිෙය් අලින්ට ෙබොන්න ෙදන්න
කියා ගඟ මැද හාරලා -ගඟ එහා පැත්ෙතන් ගලනවා- මැණික්
ගැරීෙම් ව ාපාරයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් නිලධාරින්ෙග්
ඒවා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම හරි ෙම් පහු ගිය දවස්වල ටිපර්
රථවලින් ෙම් ඉල්ලම් ෙගනියලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක
නවත්වන්න අවශ කටයුතු කරනවාද? කර තිෙබනවාද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපට ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 10 බැගින් ලැබුණා. රුපියල්
මිලියන 10 බැගින් ලැබුෙණ්, උද ාන ආශිතව සංවර්ධන වැඩ
කටයුතු කරන්න. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, උද ාන
ආශිතව සංවර්ධන වැඩ කිරීෙම්දී ඉතා පැහැදිලිව ඒ ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් උද ාන භාරකරු. උද ාන භාරකරු ඒ
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාම, ඒ ෙයෝජනා අනුමත කරනවා වන ජීවී
සංරක්ෂණ අධ ක්ෂ ජනරාල්. ඒ අනුව තමයි එම කියාවන් සිදු
ෙවන්ෙන්. ඒක පළමු කාරණාව.
ෙදවැනි කාරණාව, මම ෙමම අමාත ාංශය භාර ගත්තාට
පස්ෙසේ කිසිම අවසරයකින් ෙතොරව ෙපොලීසියට, STF එකට, තිවිධ
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හමුදාවට වෙනෝද ානවලට ඇතුළු ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්
නැහැ. ඒ බලය මමත්, අෙප් අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමාත් අත්සන්
කර ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙමවැනි
ආරංචියක් ලැබිලා දැනට පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ වැෙඩ්
නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ අවශ තැන් තීරණය කෙළේ උද ාන
භාරකරු. උද ාන භාරකරු තීරණය කළ තැන තමයි වළවල්
හාරන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, නිල්ගල ෙකොෙහේ හෑරුවත්, බිබිෙල්
ෙකොෙහේ හෑරුවත් ඉල්ලම් තිෙබන බව. ඒක ෙන් ඇත්ත කථාව.
ඔබතුමා ඔය කියන කථාව අප ගිහිල්ලා ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ.
එෙහම අදිනවා නම් මම හිතන්ෙන් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළ
යුත්ෙත් මැණික් සංස්ථාව මාර්ගෙයන්.
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கடற்ெறாழில்,
நீரக
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

( i ii ) ஒவ்ெவா
படகு வைகயின் ெபா ட் ம்
மீனவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் நிவாரணத்தின்
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?

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

මම හිතන්ෙන් මැණික් සංස්ථාෙව්-[බාධා කිරීමක්]

(ஆ) (i)

மீனவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ேமற்ப
படகு
வைககள்
மற் ம்
அவற்றின்
விைலகள்
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

( i i ) ேமற்ப
படெகான்றின் உற்பத்திச் ெசல
ஒவ்ெவா படகு வைக ாீதியாக தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

නැහැ, නැහැ, අවසර සහිතව තමයි - [බාධා කිරීමක්] එෙහම
කරන්න බැහැ. නඩුයි, බඩුයි මෙග් ළඟ. බඩු ෙවන තැනක, නඩු
ෙවන තැනක, වැඩ යන්ෙන් ෙවන තැනක.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

வடேமல் மாகாண சைபயின் லம் 2010ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா பிரேதச ெசயலகப்
பிாி க்கும் வ டாந்தம் வழங்கப்பட் ள்ள மீன்பி ப்
படகுகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள
ெவன்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

වයඹ පළාත් ධීවර අමාත ාංශය : ධීවර ෙබෝට්ටු

வடேமல் மாகாண கடற்ெறாழில் அைமச்சு: மீன்பி ப்
படகுகள்
MINISTRY OF FISHERIES OF NORTH-WESTERN PROVINCE :
FISHING BOATS
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11. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(i)

වයඹ පළාත් සභාෙව් ධීවර අමාත ාංශය විසින්
ධීවරයින් සඳහා ෙබෝට්ටු ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එම ෙබෝට්ටු ලබා දීමට ධීවරයන් ෙතෝරා ගන්නා
ලද පදනම කවෙර්ද;

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

(iii)

එක් එක් ෙබෝට්ටු වර්ගය සඳහා ධීවරයන් ෙවත
ලබා ෙදන සහනාධාරෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

அபிவி த்தி

( i i ) ேமற்ப
படகுகள் வழங்கப்பட்ட மீனவர்கள்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
அ ப்பைட
யாெதன்பைத ம்;

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

(ආ)

லங்கள்

வடேமல் மாகாண சைபயின் கடற்ெறாழில்
அைமச்சின்
லம் மீனவர்க க்கு படகுகள்
வழங்குவதற்கான ேவைலத் திட்டெமான்
ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(அ) (i)

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(අ)

வள

ධීවරයන්ට ලබා ෙදන එම ෙබෝට්ටු වර්ග සහ
ඒවාෙය් මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

(b)

එම ධීවර ෙබෝට්ටුවක නිෂ්පාදන පිරිවැය එක් එක්
ෙබෝට්ටු වර්ගය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Will he state (i)

whether a programme has been
implemented by the Provincial Ministry of
Fisheries of the North-Western Province to
distribute fishing boats among fishermen;

(ii)

the basis on which fishermen are selected
for distributing those fishing boats; and

(iii)

the value of the subsidy given to fishermen
for each type of fishing boat?

Will he also state (i)

separately, the types of fishing boats thus
distributed and the price of a boat of each
type; and

(ii)

separately, the cost of production of fishing
boat of each type?

(ඇ) වයඹ පළාත් සභාව මඟින් 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා
ලබා දී ඇති ධීවර ෙබෝට්ටු සංඛ ාව එක් එක් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව, වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(c)

Will he inform this House separately of the
number of fishing boats that have been distributed
annually by the North-Western Provincial Council
from the year 2010 to-date on per Divisional
Secretariat basis?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(d)

If not, why?

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

-

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

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

(ආ) (i)
මිල ගණන්
2010
රු :- 127,750.00

වර්ෂය
අඩි 19”1
ෙබෝට්ටු

2011
රු :- 148,000.00

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
මිල ගණන්

ඔව්.
වයඹ පළාත් ධීවර අමාත ාංශය විසින් ධීවරයින්
සඳහා සියයට 50%ක සහනාධාරය යටෙත්
ෙබෝට්ටු ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් 2010 වර්ෂෙය්
සිට කියාත්මක කරනු ලබයි.

(ii)
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2012
රු :- 145,000.00

(ii)

ඒ සඳහා ෙයොදා ගන්නා පදනම පහත පියවරයන්
යටෙත් කියාත්මක කරනු ලබයි.

2013
රු :- 155,000.00

2014
රු :- 160,000.00

සහනාධාර යටෙත් ලබාෙදන ෙබෝට්ටු ෙමම
අමාත ාංශය තුළ නිෂ්පාදනය ෙනොකරන අතර,
ෙවනත්ආයතනයක් මඟින් මිලදී ෙගන පතිලාභීන්
ෙවත සහනාධාර කමය යටෙත් නිකුත් කරයි.

• අදාළ පතිලාභින් වයඹ පළාෙත් පිහිටි කරදිය

ධීවර සමිතිවල සාමාජිකයින් බවට සමිති
නිලධාරින් විසින් සහතික කිරීම.

• පතිලාභියා ධීවර කර්මාන්තෙය් කියාකාරි
අව ාජ ධීවරෙයකු බවත්, සහනාධාර යටෙත්
ධීවර ආම්පන්න ලබා දීමට සුදුසු බවටත් ගාම
නිලධාරි විසින් සහතික කිරීම.

• ඔහුට ධීවර ආම්පන්න ලබා දීම සුදුසු බවට
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් සහතික කිරීම.

• එම සහතික කර ඉදිරිපත් වන පතිලාභින්

පිළිබඳ ධීවර ව ාපෘතිය බාර නිලධාරි සහතික
කර එය පළාත් ධීවර අධ ක්ෂ ෙවතත්
අමාත ාංශ ෙල්කම් ෙවතත් ෙයොමු කර
නිර්ෙද්ශය සහ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

• ෙබෝට්ටුෙව් මුළු මුදලින් 50%ක මුදලක්
පතිලාභියාෙගන් එක වර අය කර ගැනීම.

• සහනාධාරය යටෙත් ලබා ගන්නා ධීවර

ආම්පන්නවල අයිතිය අත් හැරීම, විකිණීම
ෙහෝ පදානය කිරීම සිදු ෙනොකරන බවටත්, එම
ධීවර ආම්පන්න ධීවර කර්මාන්තය සඳහාම
පමණක් ෙයොදා ගන්නා බවටත්, එය විනාශ
ෙනොකරන අතර, අන් පුද්ගලෙයකුට විනාශ
කිරීමට ඉඩ ෙනොෙදන බවටත් අමාත ාංශය
සමඟ ගිවිසුම්ගත වීම.

• ඉහත
(iii)

නිර්ණායක සපුරන පතිලාභින්ට
පමණක් සහනාධාර කමය යටෙත් ෙබෝට්ටු
විධිමත්ව බාර දීම.
වයඹ පළාත් ධීවර අමාත ාංශය මඟින් අඩි 19''
අඟල් 1 ෙබෝට්ටු වර්ගය පමණක් පදානය කරනු
ලබයි. ඒ ඒ වර්ෂවල ෙමම ෙබෝට්ටු ලබා දුන්
සහනාධාරෙය් වටිනාකම වන්ෙන් ෙබෝට්ටුවල මුළු
වටිනාකෙමන් 50%ක මුදලයි.
එනම්;
2010 වර්ෂය - රු: 63,875.00
2011 වර්ෂය - රු: 74,000.00

(ඇ) 2010 සිට 2014 දක්වා වයඹ පළාත් ධීවර අමාත ාංශය
මඟින් ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවත ලබා දී
ඇති අඩි 19"1 ෙබෝට්ටු පමාණය
පා.ෙල්.ෙකො.

2010

2011

2012

2013

2014

කල්පිටිය

9

37

14

-

-

වනාතවිල්ලුව

5

6

3

-

-

හලාවත

10

22

-

2

1

ෙවන්නප්පුව

6

4

1

1

-

මූන්දලම

6

11

2

-

-

මහවැව

7

9

1

-

-

ආරච්චිකට්ටුව

7

8

10

1

-

පුත්තලම

-

3

-

-

-

එකතුව

50

100

31

4

1

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, වයඹ ධීවර අමාත ාංශෙයන්
ෙදන ෙමම ෙබෝට්ටුවල තත්ත්වය, පමිතිය හා ඒ තාක්ෂණය
පිළිබඳ යම් යම් ගැටලු පැන නැඟී තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට
ධීවර ජනතාවට ෙම් ෙබෝට්ටු හරි හැටි පාවිච්චි කරන්න බැරිව,
ෙබෝට්ටු විනාශ ෙවලා, ඒ වාෙග්ම ෙබෝට්ටු ෙපරළිලා ෙබොෙහෝ විට
දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි ෙනොකර ඉන්න තත්ත්වයකට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමාම කිව්වා ෙවනත් ආයතනයකිනුයි ෙම්වා
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කියලා. ධීවර අමාත ාංශය වශෙයන් -

2012 වර්ෂය - රු: 72,500.00
2013 වර්ෂය - රු: 155,000.00
2014 වර්ෂය - රු: 80,000.00
ධීවර සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා සියයට 100
සහනාධාර යටෙත් ලබා ෙදන ලදී.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

වයඹ පළාත් සභාෙව් ධීවර අමාත ාංශෙයන් එවන පිළිතුර මම
ෙදන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ස්වාධීනවයි ෙමම කටයුත්ත කරන්ෙන්.
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත තුමා හැටියට අමාත ාංශය පැත්ෙතන් ෙම් ෙබෝට්ටුවල
පමිතිය පිළිබඳව සහ ඒ ෙබෝට්ටු ලබා ෙදන ආකාරය පිළිබඳ
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා ධීවරයන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට
කරන්න කටයුතු කරනවා ද කියා මා අහනවා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, යාතාවල පමිතිය පරීක්ෂා කිරීම
සම්බන්ධෙයන් කමෙව්දයක් 2011 වනතුරු තිබුෙණ් නැහැ. 2011
දී සම්පූර්ණ කමෙව්දයක් සකස් කළා. ඔබතුමා කියන කාරණය මා
පිළිගන්නවා. සමහර යාතා ඒ ෙගොල්ලන් හැදුවාට පස්ෙසේ වතුරට
දාලා balance කර ගන්න බැරි වුණාම ප්ලාස්ටික් ගුලියක්
අලවනවා. ඒක ගැලවී ගියාම ආපසු balance එක නැති ෙවනවා.
අද කිසිම ෙබෝට්ටු යාතාංගණයක් සම්පූර්ණ specifications නැතිව
ලියා පදිංචි කරන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සීෙනෝර් ආයතනෙය් සහතිකය
ගන්නකල් ඒ හදන යාතා කිසි එකක් අපි ෙවෙළඳ ෙපොළට යවන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔය කියන ඒවා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. මම
ෙසොයා බලන්නම්. ඒ යාතා හැදුෙව් ෙකොෙහන්ද කියලා සහ ඒ
යාතාංගණය ලියා පදිංචි එකක්ද නැද්ද කියලා මම ෙසොයා
බලන්නම්.
ෙදවැනි කාරණය, 2010 වසෙර් ඉඳලා හදපු යාතා තිෙබනවා.
ෙම්වා කලින් කළ නිෂ්පාදන ද කියලාත් මම බලන්නම්.
ඔබතුමාටත් පුළුවන් නම්, ඒවාෙය් තිෙබන පශ්න දන්නා ෙදකක්
තුනක් හරි අපට කිව්ෙවොත් ඒ අනුව අපි සම්පූර්ණෙයන් බලා
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඒ පිළිතුර ලබා දීම පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග්
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා,
අෙප් මත්ස නිෂ්පාදන යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනමකට ලක් වීෙම්
අවදානමක් ඇති වී තිෙබන බව. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් විටින්
විට ඒ ගැන කථා කළා. යුෙරෝපා සංගමය විසින් ඉල්ලපු
ෙකොන්ෙද්සි අෙප් රට සපුරලා නැහැ කියලා ෙමතැනදී අනාවරණය
වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, ඒකට ටික කාලයක් ගත ෙවයි
කියලා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය එන්න එන්නම බැරෑරුම් ෙවලා
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ලබන ජනවාරි මාසෙය්දී ඒ තහනමට
ලක් ෙවන්න අපට සිදු ෙවනවා, නීති විෙරෝධීව මසුන් ඇල්ලීම හරි
හැටි පාලනය කරන්ෙන් නැති වීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ සඳහා
ඔබතුමන්ලා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉදිරිෙය්දී මම ඒ සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ පකාශයක් කරන්නම්.
2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දී තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් පශ්නය
ආෙව්. ඒ ෙවලාෙව්ත් අපට මාස තුනක් කල් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව්දී
මම ම යුෙරෝපා ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහිල්ලා කරුණු දැක්වූවා. ඊට
පස්ෙසේ එහි ෙකොමසාරිස්තුමිය වන ඩැමනාකි මහත්මිය යුෙරෝපා
පාර්ලිෙම්න්තුවට කථා කරලා කිව්වා, ලංකාෙව් ඉතාමත්
පශංසාත්මක වර්ධනයක් තිෙබනවා කියලා. Credible progress
එකක් තිෙබනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ 2013
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ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 18වැනි දා Technical Group එෙක් Head
සීසර් ෙඩබන් මහතා - එයා තමයි ෙම්ෙක් in charge - EU එෙක්
බසල්ස්වල අෙප් තානාපතිතුමාට දන්වලා තිෙබනවා, ලංකාෙව්
ඉතාමත් ෙහොඳ progress එකක් සිදු ෙවනවා කියලා. ඒක
පිළිගත්තා. ඕනෑ නම් මම ඒ ලිපි ඔක්ෙකෝම පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනැල්ලා කියවන්නම්. එහි අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය වන ෙලොව්රි
එවන්ස් මහත්මිය සමඟ තමයි මම ගිය වතාෙව් දීර්ඝව කථා කෙළේ.
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 25වැනි දා එතුමිය මට ලියමනක් එවනවා
"Dear Minister" යනුෙවන් ආමන්තණය කරමින්. ඒ ෙගොල්ලන්
සමඟ කටයුතු කරද්දී ලංකාව ඉතාමත්ම ෙහොඳ පගතියක් සහ
ඉතාමත්ම ෙහොඳ සංවර්ධනයක් ෙපන්වන බව එතුමිය කියලා
තිබුණා. එෙහම කියලා තිෙබද්දී තමයි ෙම් වතාෙව් වාර්තාෙව්
කියන්ෙන්, 2012 වසෙර් ඉඳලා කිසිම එකක් නැහැ කියලා. එතැන
තිෙබන ෙද්ශපාලනය ෙමොකක්ද කියන්න මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
ෙදවැනි කාරණය, ඒ ෙගොල්ලන් දුන්නු නියමයන් ඒ
ෙගොල්ලන්ම වරද්දලා තිෙබනවා. මම යුෙරෝපා ෙකොමිසෙම්
තානාපතිතුමා එක්ක කථා කරලා ඒ බව ෙපන්නුවා. ෙම් වැරදි
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප් නිලධාරින් බියක් දක්වනවා. නමුත් මම
යුෙරෝපා තානාපතිතුමා එක්ක කථා කරලා ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන
වැරැදි ෙපන්වුවාම, එතුමාත් මවිතයට පත් වුණා. එතුමා කිව්වා,
"ෙනොවැම්බර් මාසෙය් මුල් සතිෙය්දී යුෙරෝපා ෙකොමිසමත් සමඟ
video conference එකක් ලැහැස්ති කරනවා, ඒෙක්දී ෙමන්න ෙම්
විධියට කථා කෙළොත් පශ්නය විසෙඳයි" කියලා.
ගරු මන්තීතුමනි, අපට කරුණු අටයි දීලා තිබුෙණ්. ඒ අෙටන්
අපි ඒ ෙවන ෙකොටත් කරුණු පහක් අවසන් කරලා තිබුණා. තව
කරුණු තුනක් ඉතුරු ෙවලා තිබුණා. එකක් තමයි යාතා නිරීක්ෂණ
පද්ධතිය. ෙදවන කරුණ හැටියට, අෙප් ජාත න්තර මුහුදට
නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති.
ඔබතුමාත් අපට සහෙයෝගය දුන්නා. ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්
13වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඒක සම්මත කළා. සම්මත
කරලා නීතියක් දැම්මා. ඒ නීතියට අනුව වරදකට දඬුවම හැටියට
තිෙබන්ෙන් මිලියන එකහමාරයි. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, ඒක මදි
කියලා. මිලියන එකහමාරක් දඩ ගහලා, යාතාව රාජසන්තක
කරලා ඔහුෙග් ලියා පදිංචියත් අෙහෝසි කරනවා. නමුත් ඒකත් මදි
කිව්වා. අපි කැබිනට් පතිකාවක් දාලා ෙඩොලර් මිලියන 150 දක්වා
වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, විශාල
යාතාවක් හිමි එක් අෙයකුට අඩු ගණෙන් මිලියන 150ක් දඩ
ගහන්න පුළුවන්. මිලියන එකහමාෙර් ඉඳලා මිලියන 150 ෙවන
කල් දඩ ගහන්න පුළුවන්. ඒකත් දැන් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත
කළා.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න ඕනෑ. අපි
ෙම් තරම් මහන්සි ෙවලා, කැප ෙවලා, ඒ ෙවනුෙවන්ම එදා
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවලා ඒ නීති රීති ෙගෙනන්න කටයුතු කළත්,
ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, මම පනතක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා ලු,
ජාත න්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය කිරීම සඳහා. ජාත න්තර
මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය කරන්න කිසිම පනතක් අවශ නැහැ.
ඕනෑම ෙවරළාසන්න - coastal - රටකට ගිහිල්ලා ධීවර
කර්මාන්තය කරන්න පුළුවන්. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඒ
ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. ඊළඟට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපි කියන්ෙන් අවම දඩය
මිලියන එකහමාරයි කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්, අපි ෙගනාපු
පනෙත් තිෙබන්ෙන් උපරිමය එකහමාරයි කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්
කියලා තිෙබන විධිය වැරැදියි.
IOTC එෙක් ෙල්කම්තුමා අපට ලියුමක් එවලා තිෙබනවා. එහි
තිෙබනවා, ෙම්ක මහා ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක් කියලා. ඇත්තටම
අපි බැඳී සිටින්ෙන් යුෙරෝපා ෙකොමිසමට ෙනොෙවයි. අපි බැඳී
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(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

සිටින්ෙන් ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙකොමිසමට. ඒෙක් ෙල්කම්වරයා
කියලා තිෙබනවා, "අපි කුමක් කළ යුතුද ඔබට ෙම් සඳහා
සහෙයෝගය ෙදන්න, අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ඔබෙග් ෙම් තිෙබන
සංවර්ධනය සහ පගතිය ගැන සතුටුදායකයි. ඒ නිසා අපි ෙමොනවාද
ඔබතුමන්ලාට කරන්න අවශ " කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව document
එකක් එයාට ෙදන්න හදනවා.
IOTC එෙක් compliancesවලින් සියයට 51කට අපි එකඟ
ෙවලා ඉන්නවා. ෙබොෙහෝ රටවල් එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්,
සියයට 37 - 45යි අතෙර් පමාණයකට. යාතා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය
විතරයි අපට තිෙබන පශ්නය. දැන් කරන්න ඉතුරු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒක විතරයි. ඒකට ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙමයයි.
අපට ඒවා ෙතෝරා ගැනීෙම් පසම්පාදන කියාවලියට අවුරුදු හතරක්
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ලංකාෙව් කිසිම ෙකෙනක් හිටිෙය්
නැහැ, ෙම් යාතා නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් ගැන දැනුමක් තිෙබන. අපි
මුලින්ම TEC කෙළේ, ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්යවරුත්,
නාවික හමුදාෙව් කට්ටියක් සමඟ. ඒ අයත් අධ යනය ලබමින්
තමයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙතොරතුරු Cabinet
Appointed Negotiating Committee එකට දුන්නා. ඒ අයත්
අවුරුදු ෙදකක් ගත්තා, ෙකොයි එකද ෙහොඳ කියලා තීන්දුවක්
ෙදන්න. ඒ අයත් භෙයන් භෙයන් තමයි තීන්දුව ගත්ෙත්. ඒකටත්
අවුරුදු ෙදකක් ගත්තා. යුෙරෝපා සංගමය සැක හිතනවා, මම ෙම්
ඉදිරිපත් කරන කරුණු වැරදියි කියලා. ෙමවර අපි කාල සටහනක්
- time table - යැව්වා, සිදු වුණු ෙද්වල් ගැන. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
කලකිරීමක් තිෙබනවා, ෙම් කටයුතුවලට අවුරුදු හතරක තරම්
කාලයක් යනවා කියන එක ෙබොරුවක් කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
රටවල ඒ වාෙග් කටයුත්තක් මාස හතරකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්
ඇති. නමුත් අෙප් වාෙග් රටක ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට අවුරුදු
ගණනක් යනවා. ෙම් කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙමන් පසුව තමයි
මට ඒ අනුමැතිය එන්ෙන්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
වැඩකටයුතු සඳහා මාස හය හතකට වඩා ගියා.
මතක තියා ගන්න, අපට තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි, අෙප්
කුඩා යාතා ෙවනත් රටවල මුහුදු සීමාවලට ගිහිල්ලා කරන IUU
fishing. නමුත් අෙප් පධාන ෙලොකු යාතා එකක්වත් අද වනතුරු
කිසිම රටකින් ෙචෝදනාවකට ලක් ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, ෙලොකු
යාතාවලට ජාත න්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය කිරීමට අවශ
ආම්පන්න සහ ශක්තිය තිෙබනවා. අෙප් කුඩා යාතාවලට මහ
මුහුෙද් - ගැඹුරු මුහුෙද්- මාළු අල්ලන්න බැරි වුණාම ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ලන් කරන්ෙන්, ෙමෙහේ
ෙවරළාසන්නෙය් සිට ගැඹුරු මුහුද හරහා ගිහිල්ලා තවත්
ෙවරළාසන්න මුහුදු තීරයකට යනවා, දියාෙගො ගාර්සියා, ෙමොරීසස්,
බංග්ලාෙද්ශය ෙහෝ ෙකොෙහේට හරි. අන්න ඒ අෙප් ලාංකික
ධීවරෙයෝ ගැන තමයි ෙචෝදනාව තිෙබන්ෙන්. ෙවන කවුරුවත්
ගැන ෙනොෙවයි.

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා
බහුදින යාතා හිමියන් පිරිසක් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය ළඟට
ආවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ පිරිසට පහාරයක් එල්ල වුණා අපි දැක්කා.
ගල්වලින් ගැහුවා; ඒ අයට තුවාල වුණා. එහිදී රජය සහ ඒ බහුදින
යාතා හිමියන් එක එක ෙචෝදනා නඟා ගත්තා, කවුද ගැහුෙව්,
ෙකොෙහොමද ෙම් ෙද් වුෙණ් කියලා. ඔබතුමා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක්
කරලා, ඒ පහර දුන් පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි
කියාමාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවාද?

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමෙහමයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පළාෙත් ඉන්න බහුදින
යාතා හිමිෙයෝ ඇවිල්ලා පළමුව මාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ 35 ෙදෙනක් ආවා. මම කිව්වා, 35 ෙදෙනකුට රැස්වීම්
තියන්න මට බැහැ, පස් ෙදෙනක් විතර එන්න කියලා. ෙමොකද,
මමත් වෘත්තීය සමිති කරලා තිෙබනවා. අපි තිස් ගණනක් එක්ක
ගිෙය් නැහැ, වෘත්තීය සමිති සාකච්ඡාවලට. එදා පැය ෙදකක් ඒ
කාරණා කථා කළා. මතක තියා ගන්න, ගිය වතාෙව් අපි ඉන්ධන
සහනාධාරය ෙදන අවස්ථාෙව්දී, මුළු ජාතික ධීවර සම්ෙම්ලනයම
ෙගන්වාෙගන අපි සාකච්ඡා කරලා, භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක පැය
4ක් තිස්ෙසේ කථා කරන ෙකොට, එෙහේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙදන්ෙනක්
මරා ගත්ෙත් ෙම් අයම තමයි. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ මාත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා ගිහිල්ලා, රාතිෙය් විද ත් මාධ වලට පකාශ
කළා, "ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා, ෙබොෙහොම සාර්ථකයි,
ඇමතිතුමා ෙනොෙයකුත් කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා; අපි
පශංසා කරනවා" කියලා. එෙහම කියලා දවස් දහයකින් ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ආපහු එනවා, තවත් පක්ෂයක ධීවර සමිතික් යටෙත්.
ඒ කට්ටියම! මම ඒ නම කිව්ෙවොත් මන්තීතුමා දන්නවා ඇති.
එතැන හිටපු පධානියාෙග් යාතා තුනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිබුණු ෙව්ලාෙව් මම ඉන්දියාවට ගිහින් ඒවා ෙබ්රාෙගන ආවාම
මට ශුභ පතලා banners දාලා, posters ගැහුවා. ඒ අය තමයි
අමාත ාංශය ඉදිරියට ආෙව්.
ඕනෑ නම් මම මන්තීතුමාට CCTV camera එෙක් CD එක
ෙගනැත් ෙදන්නම්. අපි ඒක ෙපොලීසියට භාර දුන්නා. ඒෙක්
තිෙබනවා කවුද ඉස්සරෙවලාම ගහන්ෙන් කියලා. ඔවුන් ඇවිල්ලා
සටන් පාඨ කිව්වා. මම එදා හිටිෙය් ෙබ්රුවල තිබුණු "දිවි නැඟුම"
වැඩ සටහෙන් විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්. ඒ අය අමාත ාංශයට
ඇවිල්ලා කෑ ගහන ෙකොට, අෙප් එතැන ඉන්න ෙසේවකෙයොත් එදා
ඇවිල්ලා තිබුණා දිවි නැඟුම වැඩසටහනට. ඒ අයත් ඔවුන්ට
පතිඋත්තර දුන්නා, කෑ ගහලා සටන් පාඨ කිව්වා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
තව කථා කරන ෙකොට හූ කිව්වා; ගැහුවා. ෙමෙහන් ගැහුවාම
එෙහනුත් ගැහුවා. ඒක කවුද පටන් ගත්ෙත් කියලා CCTV
camera පද්ධතිෙය් ෙහොඳට සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වුණත්
මන්තීතුමා, ධීවරයන් එෙහම පහර දීමකට ලක් වුණා නම් මම
කනගාටුව පකාශ කරනවා කියලා මම කිව්වා.

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගම : ලාභ / අලාභ
லங்கா ெர ெகாம்

மிெரட் : இலாப நட்டம்

SRI LANKA TELECOM LIMITED : PROFIT/LOSS
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2. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

ரவி

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

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):
(අ)

සීමාසහිත ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගමට අදාළව,
(i)

2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

(ii)

2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

(iii)

අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත
පමාණය ෙකොපමණද;
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(iv)

එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(v)

එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක්
තිෙබ්ද;

(vi)

එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය
ෙකොපමණද;

(vii)
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(v)

whether it is overstaffed or
understaffed;

(vi) the cost per employee and profit per
employee; and
(vii) the total of short-term debt along with
the bank overdrafts, medium and long
term debts as at today?

ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ කාලීන සහ
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින
මුළු එකතුව ෙකොපමණද;

(b) If not, why?

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ெதாைலத் ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

தகவல்

லங்கா ெர ெகாம்
(i)
(ii)

2012ஆம் ஆண்
இலாபத்ைத அல்ல

ெதாழில் ட்பவியல்

மிெரட் ெதாடர்பாக,
தல் இற்ைறவைரயான
நட்டத்ைத ம்;

2015 - 2016ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில்
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
இலாபத்ைத
அல்ல
நட்டத்ைத ம்;

(iii)

இன் ள்ளவாறான
கைள ம்;

(iv)

நி வனத்தில்
பணியாற் ம்
எண்ணிக்ைகைய ம்;

(v)

(vi)
(vii)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva )

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்

*

2012 ෙදසැම්බර් 31 අවසානෙය්දී
3,246 (ලාභය)

: රුපියල් මිලියන

*

2013 ෙදසැම්බර් 31 අවසානෙය්දී
3,635 (ලාභය)

: රුපියල් මිලියන

*

2014 ජුනි 30 දක්වා (මාස 06ක කාලය)
මිලියන 1,324 (ලාභය)

*

2014 වසර - රුපියල් මිලියන 4,000 (ලාභය)

*

2015 වසර - රුපියල් මිලියන 4,200 (ලාභය)

*

2016 වසර - රුපියල් මිලියන 4,425 (ලාභය)

*

පාග්ධන පමාණය

: රුපියල් මිලියන 18,049

நபர்களின்
(ii)

அ
மிைக ஊழியர்கைளக் ெகாண் ள்ளதா
அல்ல குைற ஊழியர்கைளக் ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

*

ஊழியர் ஒ வ க்கான ெசல மற் ம் ஊழியர்
ஒ வ க்கான இலாபத்ைத ம்;
இன் ள்ளவா வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன்
கு கிய காலப் ப கடன், ந த்தர மற் ம்
நீண்டகாலப்
ப கடன்கள்
ஆகியவற்றின்
ெமாத்தத்ைத ம்

*

මුළු ෙසේවකයන්

(v)

*

කිසිවක් නැත.

මුළු
ෙසේවකයන්ෙගන්
එක්
ෙසේවකෙයකුෙගන්
ලබන ලාභය

(iii) the capital and reserves as at today;
(iv) the number of people working in the
institution;

: 7798

(iv)

ෙසේවකෙයකුෙගන්
ලබන ලාභය

(a) Will he state, pertaining to the Sri Lanka
Telecom Limited -

the profit or loss projected for the
years 2015-2016;

: රුපියල් මිලියන 57,125

මුළු
ෙසේවකයන්ෙගන්
එක් ෙසේවකෙයකුට
දරන වියදම

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:

(ii)

: රුපියල් මිලියන 39,076

ෙසේවකෙයකුට දරන
වියදම

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

the profit or loss from the year 2012,
to date;

සංචිත පමාණය
එකතුව

(vi)

அவர் கூ வாரா?

(i)

: රුපියල්

(vii)
(ආ)

2013 ෙදසැම්බර් 31 අවසානෙය්දී

රු. 116,790

2013 ෙදසැම්බර් 31 අවසානෙය්දී

රු. 38,534

* රුපියල් මිලියන 7,843

අදාළ ෙනොෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

629

630

"මහ සමයම" පසංගය: ෙවන් කළ මුදල

(ii)

ேமற்ப
பணத்ெதாைக
யாெதன்பைத ம்;

"MAHA SAMAYAMA" SHOW : MONEY ALLOCATED

(iii)

ேமற்ப நிகழ்ச்சியின் ஒவ்ெவா நடவ க்ைகக்
ெகன ம் குறித்த பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட
விதம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்

"மஹ சமயம" நிகழ்ச்சி : ஒ க்கிய பணத்ெதாைக
3688/’13

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
திஸாநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

அ ர

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

සංස්කෘතික
පශ්නය - (5) :
(අ)

හා

කලා

කටයුතු

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

(i)

2011 සහ 2012 වර්ෂ ෙදකම සඳහා පැවැත්වූෙය්
එක් රාජ නාට උෙළලක් බවත්;

(ii)

වාර්ෂිකව පැවැත්විය යුතු එම උෙළල ඉහත
සඳහන් පරිදි වර්ෂ ෙදකකට වරක් පැවැත්වීමට
ෙහේතුව මුදල් ෙනොමැතිකම බවත්;

යන්න එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත පරිදි පැවැත්වූ රාජ නාට උෙළල සඳහා
ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් වියදම් කළ ආකාරයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(ආ)

(i)

රාජ අනුගහය මත ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද
රාජපක්ෂ රඟහෙල් පැවැත්වූ "මහ සමයම"
පසංගයට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් ලැබුණු ආකාරය කවෙර්ද;

(iii)

එම පසංගෙය් එක් එක් කටයුතු ෙවනුෙවන් එම
මුදල් වියදම් කළ ආකාරය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Culture and the Arts:
(a)

(b)

(c)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Will he admit that (i)

only one State Drama Festival was held for
the years 2011 and 2012; and

(ii)

the reason for holding the aforesaid drama
festival once in every two years as
mentioned above although it is due to be
held once a year, is the shortage of funds?

Will he state (i)

the amount of money that was allocated for
the State Drama Festival that was held as
mentioned above; and

(ii)

separately, the manner in which the said
money was spent?

Will he inform this House (i)

the amount of money allocated for the
staging of “Maha Samayama” show at the
Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre
under the state patronage;

(ii)

of the funding source for that; and

(iii)

separately, the manner in which the said
money was spent for each activity in the
aforesaid show?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கலாசார, கைல அ
(அ) (i)

(ii)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2011 மற் ம் 2012 ஆகிய இரண்
க்குெமன ஓர் அரச நாடக
நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்;

ஆண் க
விழாேவ

ஆண் ேதா ம் நடத்தப்பட ேவண் ய ேமற்ப
விழா, ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா இரண்
ஆண் க க்கு ஒ
ைற நடத்தப்பட்டைமக்கு
நிதி இன்ைமேய காரணமாகும் என்பைத ம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா நடாத்தப்பட்ட
அரச நாடக விழா க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
ேமற்ப பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட விதம்
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

அரச அ சரைண டன், தாமைரத் தடாகம்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச அரங்ேகற்றக்கைல
மண்டபத்தில் நடத்தப்பட்ட "மஹ சமயம" நிகழ்ச்
சிக்கு ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;

விதம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

கிைடத்த

(d)

If not, why?

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ
அைமச்சர்)

வல்கள்

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts).

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

2011 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කළ මුදල- රු. 75,00,000.00
2012-2013 වර්ෂ සඳහා ෙවන් කළ මුදල - රු. 85,00,000.00

(ii)

ජාතික නාට උෙළල - 2011
පළමු වටය හා ෙදවන වටය (විනිශ්චය) - රු. 20,20,000.00
ජාතික නාට උෙළල අවසාන වටය

- රු. 16,04,000.00
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සම්මාන පදාෙනෝත්සවය සඳහා

- රු. 31,50,000.00

මුළු වියදම

- රු. 67,74,000.00

ைவப்பதற்குமாகச் சில வர்த்தகர்கள் இரசாயனப்
ெபா ட்கைளப் பயன்ப த் கின்றனெரன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

ජාතික නාට උෙළල 2012-2013

( i i ) அவ்வா
பயன்ப த்தப்ப கின்ற இரசாயனப்
ெபா ட்களின் விஞ்ஞான, இரசாயன மற் ம்
வர்த்தகப் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

පළමු වටය හා ෙදවන වටය (විනිශ්චය) - රු 28,40,000.00
ජාතික නාට උෙළල අවසාන වටය

(i)

(ඇ)

(ඈ)

- රු. 18,15,000.00

සම්මාන පදාෙනෝත්සවය සඳහා

- රු. 35,29,500.00

මුළු වියදම

- රු. 81,84,500.00

(iii)

ෙම් සඳහා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ංශෙයන්
ෙහෝ සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කිසිදු
මුදලක් ෙවන් කර ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.
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அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i )

பழங்கைள ப க்கைவப்பதற்காக ம் நீண்ட
நாட்கள் ைவத்தி ப்பதற்காக ம் மனித உட க்
குப் பாதகமான இரசாயனப் ெபா ட்க ைளப்
பயன்ப த் கின்ற வர்த்தகர்கைள சட்டத்தின்
பி யில் சிக்கைவப்பதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில் சட்டத்தின்
பி யில் சிக்கைவக்கப்பட்ட அத்தைகய வர்த்தகர்
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

පැන ෙනොනඟී.

පලතුරුවලට රසායන දව ෙයදීම : නීතිමය
කියා මාර්ග

பழங்கள்மீதான இரசாயனப் ெபா ட் பிரேயாகம்:
சட்ட நடவ க்ைக

( i i) இவர்களில் தண்டைன வழங்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்

USE OF CHEMICALS ON FRUITS : LEGAL ACTION
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4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு
சார்பாக)

ேமற்ப
இரசாயனப் ெபா ட்களில் மனித
உட க்கு பாதகமான இரசாயனப் ெபா ட்கள்
யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

த்திக பதிரண

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

Will he inform this House -

(i)

අඹ, ෙකෙසල්, ගස්ලබු වැනි පලතුරු කල්තබා
ගැනීමට සහ ඉක්මනින් ඉදවීමට ඇතැම්
ව ාපාරිකයන් විවිධ රසායනික දව භාවිත කරන
බව පිළිගන්ෙන්ද;

(i)

whether he admits that some businessmen
use various chemicals to make fruits like
mangoes, bananas and papaw last longer
and ripen quickly;

(ii)

එෙලස භාවිත කරනු ලබන දව වල රසායන
විද ාත්මක නාම හා ෙවෙළඳ නාම කවෙර්ද;

(ii)

the scientific names and the trade names of
the chemicals used in that manner; and

(iii)

එම රසායනික දව අතරින් මිනිස් සිරුරට
අහිතකර දව කවෙර්ද;

(iii)

the substances that are harmful to the
human body out of those chemicals?

(අ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

(iii)

පලතුරු ඉදවීමට සහ කල්තබා ගැනීමට මිනිස්
සිරුරට අහිතකර රසායනික දව ෙයොදා ගන්නා
ව ාපාරිකයන් නීතිෙය් රැහැනට හසුකර ගැනීම
සඳහා ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(b)

(i)

2011 සහ 2012 වර්ෂවල නීතිෙය් රැහැනට හසුකර
ගන්නා ලද එවැනි ව ාපාරිකයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

the measures taken to nab the businessmen
who use chemicals harmful to the human
body to make fruits ripen and last longer;

(ii)

the number of such businessmen nabbed in
the years 2011 and 2012; and

ඔවුන් අතරින් දඬුවම් ලබා දී ඇති සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

the number that has been punished out of
them?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(c)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற ,
வினா:
(அ) (i)

Will he state -

உள்நாட்

வர்த்தக

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

மா, வாைழ, பப்பாளி ேபான்ற பழங்கைள நீண்ட
நாட்கள் ைவத்தி ப்பதற்கும் விைரவாகப் ப க்க

If not, why?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(අ)

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

(iii)
ඇමුණුම

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

අ (iii)

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් දන්වා ඇති
පරිදි පහත සඳහන් දව යන් ව ාපාරිකයන් විසින් ෙයොදාගනු
ලබයි.
විද ාත්මක නාමය
ෙවළඳ නාමය
එතලින්
එට්රල්/එතෙපෝන්
ඇසිටලින්
කාබයිට්
ෙසෞඛ අමාත ාංශය මඟින් හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ
අමාත ාංශය යටෙත් පවතින කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
මඟින් දැනුම් දී ඇති පරිදි කාබයිට් භාවිතය නීතිෙයන්
තහනම් කර ඇත.

කැල්සියම් කාබයිට් ජලය සමඟ මිශ වූ විට ඇසිටලීන් වායුව
නිපදවන අතර, ෙමෙසේ කාබයිට් ෙයොදා පලතුරු ඉදවීම
සමහර ෙවෙළඳුන් සිදුකළත්, එෙසේ ඉදවීම නීතිෙයන්
තහනම්ය. (1993 ඔක්ෙතෝම්බර් 14-788/7 දරණඅතිවිෙශේෂ
ගැසට් නිෙව්දනය) කාබයිට් යනු පෑස්සුම් කර්මාන්තෙය්
අතුරු ඵලයක් ෙලස ලැෙබන දව යකි. එයින් පිටවන
ඇසිටලීන් වායුව එතිලීන් වායුවට සමානකමක් දක්වන
නිසා, ෙම් මඟින් පලතුරු ඉදවීමට කාබයිට් භාවිත කරයි.
කාබයිට්වල විවිධ අපදව අංශුමාතව මිශවී තිබිය හැකිය.
කාබයිට් ෙයොදා පලතුරු ඉදවීෙම්දී කාබයිට් පලතුරු මත
ගැටීෙමන් ෙමම විෂදව පලතුරු සමඟ මිශ විය හැක. ෙම්
අනුව කාබයිට් ෙයොදා පලතුරු ඉදවීම මිනිස් සිරුරට
අහිතකර අතර, මිනිස් පරිෙභෝජනයට ගන්නා දව සදහා
කාබයිට් ෙයොදා ගැනීම නීතිෙයන් තහනම්ය.

(ඇ)

(i)

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් පිටෙකොටුව
හා අෙනකුත් පධාන නගරවල පලතුරු ගබඩා සහ
අෙලවිසැල් නිරන්තරෙයන් පරීක්ෂා කිරීම සිදුකරනු ලබන
අතර, පලතුරු කෘතිමව ඉදවීමට කටයුතු කරන ෙවළඳ
මහතුන් කැඳවා පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් ෙසෞඛ යට හානි විය
හැකි කියාමාර්ගවලින් වැළෙකන ෙලස තරෙය් අවවාද කර
ඇත.

(ii)

අවවාද කර ඔවුන් නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්නා ලද
බැවින්, විරුද්ධව නඩු පැවරීමක් සිදු කර ෙනොමැත.

(iii)

ආ (ii) අනුව පැන ෙනොනඟී.

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

ඉහත සඳහන් නිවාස ණය වැඩසටහන කියාත්මක
කළ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

එම ණය ලබා දීම සිදු කරනු ලබන බැංකු කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් බැංකුෙව් ෙමරට කියාත්මකව
පවතින ශාඛා සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

ෙමම ණය ව ාපෘතිය පිළිබඳව නිලධාරින් දැනුවත්
කිරීමට සහ ඊට අදාළව සිදු කර ඇති අෙනකුත්
පරිපාලන කටයුතු ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ංශය යටෙත් පවත්නා
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මඟින් ලබාදුන් ෙතොරතුරු
අනුව ඇසිටලීන් යනු එතිලීන් වායුවට ව හාත්මකව
සමානමක් ඇති වායුවකි. ෙමය සාමාන ෙයන් පළතුරු
ඉදවීම සඳහා ෙයොදා ෙනොගන්නා අතර (පෑස්සුම්
කර්මාන්තෙය්දී ෙයොදා ගනී) එතිලීන් වායුවට සමාන නිසා
ෙමම වායුවට නිරාවරණය වූ පලතුරුවල ඉදීම ඉක්මන්
වුවත්, එතිලීන් වායුව ෙයොදාෙගන ඉදවන පලතුරුවලට
සමාන ගුණාත්මකභාවයක් සහිතව ඉදීම සිදු ෙනොෙව්.

(ආ)

නිවසක හිමිකමක් නැති, අඩු ආදායම්ලාභී, විෙද්ශගත
ශමිකයන් සඳහා "රට විරුෙවෝ ණය වැඩසටහන" නමින්
නිවාස ණය වැඩසටහනක් කියාත්මක කර ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?

(ආ)

ඔව්.

(ii)

අ (ii)
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(i)

ඉහත වැඩසටහන යටෙත් ණය මුදලක් ලබා
ගැනීම සඳහා අදාළ වන ෙකොන්ෙද්සි සහ
සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

එක් අයකුට ලබා ෙදන උපරිම ණය මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

එම ණය මුදල ෙවනුෙවන් අය කරනු ලබන ෙපොලී
අනුපාතය ෙකොපමණද;

(iv)

ෙම් වන විට එම ණය මුදල ඉල්ලුම් කර ඇති
සංඛ ාව සහ ණය ලබා දී ඇති සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

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

ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட் ட வினா:
(அ)

ெடான்
இல்லாத, குைறந்த வ மானம் ெப ம்,
ெவளிநாட் ல் ெதாழில் ாிகின்ற ஊழியர்க க்காக
"ரட்டவி ேவா கடன் திட்டம்" என்ற ெபயாில்
டைமப் க் கடன் திட்டெமான்
நைட ைறப்
ப த்தப்பட் ள்ள என்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

RATAVIRUWO LOAN PROGRAMME : CONDITIONS

ேமற்ப

(iii)

நாட்
ள் இயங்கி வ கின்ற அந்த ஒவ்ெவா
வங்கிக் கிைளகளின ம்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள ;

(iv)

ேமற்ப கடன் திட்டம் ெதாடர்பாக உத்திேயா
கத்தர்க க்கு விழிப் ணர் ட் வதற்கு மற் ம்
அ
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ள
ஏைனய நி வாக நடவ க்ைக க க்காக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ெசல எவ்வள
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7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
ராமநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

ரன்ஜன்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ranjan
Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන
පශ්නය - (3):

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
டைமப் க் கடன்
திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட திகதி யா ;

(ii)

රට විරුෙවෝ ණය වැඩසටහන: ෙකොන්ෙද්සි

ரட்டவி ேவா கடன் திட்டம் : நிபந்தைனகள்

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

கடைன வழங்குகின்ற வங்கி யா ;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் கடன் ெதாைக
ெயான்ைற
ெப வதற்கான
நிபந்தைனகள்
மற் ம் தைகைமகள் யாைவ;
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(ii)

ஒ வ க்கு வழங்கப்ப ம்
ெதாைக எவ்வள ;

(iii)
(iv)

கூ யபட்ச

கடன்

(අ)
(ආ)

ேமற்ப
கடன் ெதாைகக்காக அறவிடப்ப ம்
வட்
தம் எவ்வள ;
இ வைர ேமற்ப கடன் ெதாைகக்கு விண்ணப்
பித் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் கடன்
வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள

(ඇ)
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ඔව්.
(i)

2013.08.13.

(ii)

සමෘද්ධි බැංකු සංගමය.

(iii)

1073

(iv)

2014 (ජනවාරි - ජූනි) - රු. 1,001,554.54

(i)

සුදුසුකම් හා ෙකොන්ෙද්සි
1. සමෘද්ධි බැංකුෙව් බැංකු මුල කටයුතු හා මහ සංගම්
අංශය විසින් නිකුත් කරන ලද ෙමෙහයුම් උපෙදස්
පතිකාව පකාරව ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි වී විෙද්ශ ගතවන ශමිකයන්
සඳහා රටවිරු නිවාස ණය ඉල්ලුම් කිරීෙම් සුදුසුකම් හා
ෙකොන්ෙද්සි පහත පරිදි ෙව්.

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

* ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි
වී පථම වරට විෙද්ශ ගත වන්නන් සඳහා විෙද්ශ ගතවීමට
පථම ෙමම ණය මුදල ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.

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

(b)

(c)

(d)

* එෙසේම කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචිය ලබා දැනට විෙද්ශ
ගතවී සි◌න
ි ශමිකයන් හටද ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව
ඇති අතර, ඔහුෙග් කලතයා ෙහෝ භාරකරු හට
ඇෙටෝනි බලපතයත් මඟින් බලය පැවරීෙමන් පසුව ණය
මුදල් ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

Is he aware that a housing loan programme styled
“Rataviruwo Naya Wedasatahana” - Emigrant
Worker Heroes Loan Programme - for lowincome earner emigrant workers who do not have
a house of their own?

* තවද, කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචිය ලබා විෙද්ශගත ෙසේවා
කාලය අවසන් වී දිවයිනට පැමිණි ශමිකයන්ට වසරක්
ගතවීමට පථමවද ණය මුදල් ලබා ගැනීම
සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

Will he state (i)

the date on which the loan programme
referred to above was implemented;

(ii)

the banks through which the loans are
facilitated;

(iii)

the number of branches belonging to each
such bank, which are operating within this
country; and

(iv)

the expenditure borne for enlightening
officers on this loan project and for other
administrative activities carried out in this
regard?

(ඒ අනුව කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචිය ලබා පථම වරට
විෙද්ශ ගතවන, දැනට විෙද්ශ ගතව සිටින සහ විෙද්ශ
ගතවී නැවත දිවයිනට පැමිණ වසරක කාලයක්
ෙනොඉක්මවූ ශමිකයන්ට ෙමම ණය ෙයෝජනා කමය
මඟින් පතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත)
2.

(ii)

රු. 300,000.00 (රුපියල් ලක්ෂ 03 කි.)

(iii)

වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතය - සියයට10කි

(iv)

2014.09.30 දින වනවට ණය ඉල්ලුම් කර ඇති සංඛ ාව 24604

Will he inform this House of (i)

the conditions and qualifications necessary
to be eligible for a loan under this scheme;

(ii)

the maximum loan amount given to a
person;

(iii)

the rate of interest charged for the loan; and

(iv)

the number of applicants who have applied
for the loan and the number of those who
have been granted the loan?

If not, why?

ேவைலவாய்ப்

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

2014.09.30 දින වනවිට ණය ලබාදී ඇති සංඛ ාව

- 7397

ණය දීමට සූදානම් ෙකොට ඇති සංඛ ාව

- 5042

කෙ
් ෂේත සමීක්ෂණයට යවා ඇති සංඛ ාව

- 8531

පැන ෙනොනඟී.

මහරගම ගුරු අභ ාස විද ාලය: විස්තර

மஹரகம ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்

ாி : விபரம்

MAHARAGAMA TEACHER TRAINING COLLEGE : DETAILS

4735/’14

8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)

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

(ඈ)

නිවාසයක් ඉදි කිරීම සඳහා පමාණවත් ඉඩම් ෙකොටසක්
රටවිරු පවුලට අයිතිව තිබිය යුතු අතර, ඒ සඳහා
පාෙද්ශීය පරිපාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා තිබිය
යුතු ෙව්.

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க அேனாமா கமேக சார்பாக)

மாண் மிகு (தி மதி)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ෙම් වන විට දිවයිෙන් ඇති ගුරු අභ ාස විද ාල
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒ අතරින් දැනට කියාත්මකව පවතින ගුරු අභ ාස
විද ාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v)

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(ආ)

638
ேமற்ப
தி த்த ேவைலக க்காகச் ெசல
ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்
பைத ம்

(i)

මහරගම ගුරු අභ ාස විද ාලෙය් දැනට පුහුණුව
ලබන ගුරු ශිෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ගුරු අභ ාස විද ාලය ඉංගීසි ගුරු පුහුණුව
සඳහා පමණක් ෙවන් වී තිෙබ්ද;

(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම ගුරු විද ාලෙය්දී ෙවනත්
විෂයයන් සඳහා ද පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන්ද;

asked the Minister of Education:

එෙසේ නම්, එම විෂයයන් කවෙර්ද;

(a)

(iv)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

මහරගම ගුරු අභ ාස විද ාලෙය්
ෙන්වාසික පහසුකම් තිෙබ්ද;

සිසුන්ට

(ii)

එෙසේ නම්, එම පහසුකම් ලබා දී ඇති ශිෂ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

මෑතකදී එම ගුරු විද ාලෙය්
පිළිසකර කර ඇත්ෙත්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(v)

එම පිළිසකර කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල
ෙකොපමණද;

இன்ேறல், ஏன்?

Will he state (i)

the number of Teachers ’
Colleges in Sri Lanka at present;

(ii)

out of them, the number of Teachers ’
Training Colleges that are functional at the
moment; and

(iii)

the names of them?

ෙගොඩනැගිලි

(b)

Will he also state (i)

the number of teacher trainees that undergo
training in the Teacher Training College,
Maharagama at present;

(ii)

whether the said Teacher Training College
has been allocated exclusively for English
teacher training;

(iii)

if not, whether in the aforesaid Teacher
Training College training is provided for
other subjects as well; and

(iv)

if so, the names of those subjects?

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

தற்ேபா
நாட்
ள்ள ஆசிாியர் பயிற்சிக்
கல் ாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

அவற்றில் தற்ேபா
இயங்கும் நிைலயி ள்ள
ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாிகளின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்

(c)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

மஹரகம ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாியில்
தற்ேபா பயிற்சி ெப கின்ற ஆசிாிய மாணர்
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாி ஆங்கில
ஆசிாியர் பயிற்சிக க்கு மாத்திரம் ஒ க்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

இன்ேறல், ேமற்ப ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாி
யில் ேவ பாடங்க க்கான
பயிற்சிக ம்
வழங்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்

(iv)

ஆெமனில், அப்பாடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

(ii)

(iii)
(iv)

மஹரகம ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல் ாியில் ஆசிாிய
மாணவர்க க்கு வதிவிட வசதிகள் உள்ளதா
என்பைத ம்;
ஆெமனில், ேமற்ப வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ள
ஆசிாிய மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப
ைத ம்;
அண்ைமயில் ேமற்ப கல் ாியின் கட் டங்கள்
தி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்;

(d)

Training

Will he inform this House (i)

whether residential training facilities are
available for the trainees in the Teacher
Training College Maharagama;

(ii)

if so, of the number of trainees who are
provided with the aforesaid facility;

(iii)

whether the buildings of the aforesaid
Teacher Training College have been
renovated recently;

(iv)

if so, of that date; and

(v)

of the amount of money spent on those
renovation activities?

If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
අ)

(i)

08 කි.

(ii)

ගුරු විද ාල 07 ක් සහ විද ාපීඨ 18 ක් දැනට කියාත්මක
ෙව්.
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639
(iii)

(iii)

ඔව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

අනු අංකය

ගුරු විද ාලය

ශිෂ

01

රජෙය් ගුරු විද ාලය,
බලපිටිය
ෙසෞන්දර්ය ගුරු
විද ාලය, ගිරාගම,
පිළිමතලාව
ගා/අමරසූරිය ගුරු
විද ාලය, උණවටුන,
ගාල්ල
රජෙය් ගුරු විද ාලය,
ෙකෝපායි (පලාලි ගුරු
විද ාලය ෙකෝපායි
ගුරු විද ාලයට
අනුබද්ධ කර ඇත)
රජෙය් ගුරු විද ාලය,
ෙකොටගල
රජෙය් ගුරු විද ාලය,
මඩකලපුව
රජෙය් ගුරු විද ාල,
අඩ්ඩාලච්ෙච්න

76

(ii)

ෙනොමැත.

41

(iii)

සුවිශාල ව ාපෘතියක් ෙලස සියලු ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියා
කිරීම, එකතු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම දැනට සිදුෙවමින්
පවතී.

170

(iv)

නිම වන දිනය 2014 ෙදසැම්බර් 31.

(v)

රජෙය් මධ ම ඉංජිෙන්රු කාර්යාංශය මඟින් ඉදිකිරීම්
කටයුතු සිදු කරන බැවින්, ඉදිකිරීම් නිමවූ පසු අවශ ගිණුම්
ෙතොරතුරු ලබා දිය හැකිය.

02
03
04

05
06
07

සංඛ ාව

640

659
(ඈ)

40

ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් රක්ෂණාවරණය: විස්තර

31

INSURANCE COVERAGE FOR FERTILIZER SUBSIDY : DETAILS

உர மானியத் க்கான காப்

ඌව ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

345

02

නිල්වලා ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

729

03

සාරිපුත්ත ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

377

04

සියනෑ ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

699

05

හාපිටිගම ජාතික අධාපන විද ාපීඨය

480

06

මහවැලි ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

797

07

වවුනියා ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

582

08

ශී පාද ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

600

09

අඩ්ඩාලච්ෙච්න ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

542

10

මඩකලපුව ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

549

11

පස්දුන්රට ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

837

12

පුලතිසිපුර ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

560

13

වයඹ ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

550

14

රුවන්පුර ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

577

15

රුහුණ ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

557

16

යාපනය ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

618

17

දර්ගා නගර් ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

426

18

ෙප්රාෙදණිය ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

269

19

මහරගම ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය (මහරගම
ගුරු විද ාල පරිශෙය් ස්ථාපිත කිරීමට
ෙයෝජිතය) 400

(ආ)

(i)

(ii)

தி அற

: விபரம்

4962/’14

ශිෂ සංඛ ාව

මහරගම ගුරු අභ ාස විද ාල පරිශෙය් ස්ථාපිත කිරීමට
ෙයෝජිත ශී ලංකාෙව් පිහිටුවන පථම වාණිජ හා
ව වසායකත්ව ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨෙය් ෙගොඩනැඟිලි
ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බැවින්,
2013/2014 අධ යන වර්ෂය සඳහා මහරගම ගුරු විද ාලයට
ගුරු සිසුන් ඇතුළත් කර ෙනොමැත.
අදාළ ෙනොෙව්.

2013 වරෂෙය් මැයි මස දී ගුරු විද ාල පරිශෙය් පිළිසකර කිරීම්
කටයුතු සිදු කර ඇත.

21

අනු
අං
ක
ය
01

ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨය

(ඇ)

12. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා -(ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ்
காாியவசம் சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)

පසු ගිය වර්ෂය තුළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්
ෙගොවීන් සංඛ ාව එක් එක් ෙබෝග වර්ගය අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ෙපොෙහොර සහනාධාර කමය යටෙත් පසු ගිය
වර්ෂෙය් සිට ලබා දුන් රු. 350.00ක ෙපොෙහොර
බෑගයක් සඳහා රු.150.00ක අමතර මුදලක්
රක්ෂණාවරණයක් වශෙයන් අය කර ගත් බව
එතුමා දන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, සහනාධාර යටෙත් ලබා ෙදන එක්
ෙපොෙහොර බෑගයක් ෙවනුෙවන් රු.150.00ක
මුදලක් අමතරව අය කර ගනිමින් ආරම්භ කළ
රක්ෂණාවරණෙය් පදනම කවෙර්ද;

(iii)

එම රක්ෂණාවරණය ආරම්භ කළ දින සිට ෙම්
දක්වා ෙගොවීන්ෙගන් අය කර ෙගන ඇති මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(iv)

එකී රක්ෂණාවරණය යටෙත් හිමිකම් ඉල්ලීම
සඳහා සපුරාලිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

கடந்த
ஆண்
உர
மானியம்
வழங்கப்பட்ட
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
பயிர்
வைகக க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத
அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) (i)

உர மானியத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்த வ டம்
ெதாடக்கம் வழங்கப்பட்ட
பாய் 350/- உரப்
ெபாதிெயான் க்கு
பாய் 150/- காப்
தித்
ெதாைகயாக
ேமலதிகமாக
அறவிடப்பட்ட
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா;

පාර්ලිෙම්න්තුව

641
[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(ii)

(අ)

(iv)

කන්නය

ேமற்ப
காப்
தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி
ெதாடக்கம் இ வைர விவசாயிகளிடமி ந்
அறவிடப்பட்ட
ெமாத்த
பணத்ெதாைக
எவ்வள ;
ேமற்ப
காப்
தியின்
கீழ்
ேகாரல்க க்காக நிைற ெசய்ய
நிபந்தைனகள் யாைவ;

Will he state separately on per crop basis the
number of farmers who were given the fertilizer
subsidy during the last year?

(b)

Will he inform this House (i)

if so, of the basis of that insurance coverage
which was started with the additional sum
of Rs. 150/- that is charged per bag of
fertilizer given under the fertilizer subsidy
scheme;

(iii)

the total amount of money that has been
charged from the farmers during the period
from the date on which the aforesaid
insurance coverage was commenced to
date; and

(iv)

2013/2014 මහ

941,792

(ආ)

(i)

( ii)

ෙමරට ෙගොවි ජනතාවට තමන් වගා කන සෑම බිම් අඟලක්ම
රක්ෂණය කිරීෙම් හැකියාව සැලසීම සහ ඒ තුළින් තම
වගාවන්ට නියඟෙයන්, ගංවතුෙරන් හා වන අලින්ෙගන්
වන හානි සඳහා වන්දි ලබා ගැ◌ම
ී ට හැකියාව සැලසීමයි.

(iii)

ෙමම රක්ෂණාවරණය ආරම්භ කළ දින සිට 2014.07.18
දින දක්වා ෙගොවීන්ෙගන් අයකරෙගන රක්ෂණ භාර
අරමුදල ෙවත ෙයොමු කර ඇති මුදල් එක් එක් කන්නය
අනුව පහත පරිදි ෙව්.

කන්නය

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

2013/2014 මහ
2014 යල

919,712,404

එෙසේම, රක්ෂණ වන්දි ෙලස ෙගොවීන්ට ෙම් වන තුරු ෙගවා
ඇති වන්දි මුදල හා ෙගොවීන් සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්.
කන්නය

ෙගවීම් සිදුකළ
අයදුම්පත් ගණන
2,127

2013 යල

ෙගවූ මුදල රුපියල්
14,889,402.50

2013/2014 මහ

10,372

90,946,815.21

එකතුව

12,499

105,836,217.71

මීට අමතරව 2013/2014 මහ කන්නය තුළ අයදුම්පත්
5000ක් සඳහා රු. 51,000,000/=ක මුදලක් ෙගවීම සඳහා
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල අනුමත කර ඇත. ඉදිරිෙය්දී
ෙමම මුදලද ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
* Answer tabled:

590,657,542
53,133,296

එකතුව

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

රක්ෂණ භාර අරමුදල ෙවත
ෙයොමුකර ඇති මුදල් පමාණය
275,921,566

2013 යල

If not, why?

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)

ඔව්.
රජය විසින් පසු ගිය වර්ෂෙය් සිට ෙමරට වී වගා කරන
සියලුම ෙගොවීන්ෙග් වගාබිම් රක්ෂණය කිරීෙම් දැවැන්ත
ෙගොවි රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන ලදී. ෙම් මඟින්
ෙමරට ෙගොවි ජනතාවට පථම වතාවට තමන් වගා කරන
සෑම බිම් අඟලක්ම රක්ෂණය කිරීෙම් වරම හිමිවිය. ඒ
තුළින් තම වගාවන්ට නියඟෙයන්, ගංවතුෙරන් හා වන
අලින්ෙගන් වන හානි සඳහා වන්දි ලබා ගැනීමට හැකියාව
ලැබී ඇත.

the conditions that have to be fulfiled by the
farmers in order to claim benefits of that
insurance coverage?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

2,644,695

නමුත්, වී වගාව හා අෙනකුත් ෙබෝග වගාවන් සඳහා සමස්ත
ෙපොෙහොර සහනාධාරය තුළින් ලබා ෙදන ලද සහනාධාර පමාණය
රුපියල් බිලියන 40 ක් පමණ ෙව්.

whether he is aware that an additional sum
of Rs. 150/- is charged as an insurance
coverage since last year per bag of fertilizer
which was given at Rs. 350/- under the
fertilizer subsidy scheme;.

(ii)

658,560

මීට අමතරව රජය විසින් සහනාධාර ෙපොෙහොර කුඹුරු ෙනොවන ෙත්,
ෙපොල්, රබර්, සුළු අපනයන ෙබෝග, එළවලු, පලතුරු, ක්ෙෂේත ෙබෝග
වැනි ෙවනත් ෙබෝග සඳහාද ලබා ෙදන ලද අතර, එම ෙපොෙහොර
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන මඟින් ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික අංශය
මඟින්ද ලබා ෙදන බැවින්, එක් එක් ෙබෝග වර්ගය අනුව එම
ෙතොරතුරු ලබාදීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.

இன்ேறல், ஏன்?

(a)

1,044,343

2013 යල

එකතුව

உாிைமக்
ேவண் ய

asked the Minister of Economic Development:

ෙපොෙහොර ලබාගත් ෙගොවීන් සංඛ ාව

2012/2013 මහ

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(c)

2013 වර්ෂය තුළ වී වගාව සඳහා රුපියල් 350/- මිලට සහනාධාර
ෙපොෙහොර ලබා දුන් ෙගොවීන් සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්.

ஆெமனில், மானியத்தின்கீழ் வழங்கப்ப ம் ஓர்
உரப்ெபாதிக்காக
பாய் 150/- ேமலதிகமாக
அறவிடப்பட் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காப்
தியின்
அ ப்பைட யா ;

(iii)

(இ)

642

(iv)

පහත සඳහන් පරිදි ඉතාමත් සරල ෙකොන්ෙද්සි කිහිපයක්
සපුරාලිය යුතු ෙව්.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 28
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* ෙගොවීන් සහනාධාර ෙපොෙහොර ලබාෙගන රක්ෂණයට
දායක වී තිබීම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

* නියඟය, ගංවතුර හා වන අලින්ෙගන් වගා හානි සිදුවීම.

(The Deputy Speaker)

* ෙගොවීන් ෙවත නිකුත් කරනු ලබන මුදල් භාර ගැනීෙම්
ලදුපෙත් ෙපොෙහොර සඳහා අය කරනු ලබන මුදල හා
රක්ෂණාවරණය සඳහා අය කරනු ලබන දායක මුදල
ෙවනම සටහන් කර තිබීම. රිසිට්පෙත් මුල් පිටපත වගා
හානි රක්ෂණාවරණය ලබා ගැනීෙම්දී අයදුම්පත සමඟ
ඉදිරිපත් කිරීම.
* වන්දි ඉල්ලුම් කරන රක්ෂණලාභියා විසින් හානි වී
දින30ක් ඇතුළත රක්ෂණ වන්දි අයදුම්පත තම පෙද්ශෙය්
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරෙගන්
ෙනොමිෙල් ලබාෙගන එය පුරවා, තම පෙද්ශයට අදාළ
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර, මහවැලි
ඒකක කළමාකරු ෙහෝ වාරිමාර්ග ව ාපෘති කළමනාකරු
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම.
(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13-5084/'14-(1), ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අං ක 15 - 5226/'14 - (1), තිස්ස අත්තනායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තිස්ස අත්තනායක ගරු
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අෙප් ෙසෞඛ
අමාත ාංශයට අදාළ නැහැ කියලායි කියන්ෙන්.
අද දින න ාය පතෙය් ෙසෞඛ අමාත ාංශයට පශ්න ෙදකක්
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. එයින් තිස්ස අත්තනායක ගරු මන්තීතුමා
විසින් අසන අංක 15 දරන පශ්නය ෙසෞඛ අමාත ාංශයට අදාළ
ෙනොවන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Deputy Speaker)

ඒ පිළිබදව ෙසොයා බලා අවශ කටයුතු කරනු ලබනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

වරපසාද : ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතාෙග්
පැමිණිල්ල සම්බන්ධව
ෙපොලීසිෙය් පක්ෂගාහී කියා කලාපය
சிறப் ாிைம: மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன
ைறப்பாட் ன்மீதான
ெபா ஸார பாரபட்ச நடவ க்ைக

PRIVILEGE: BIASED ACTION OF POLICE ON
COMPLAINT MADE BY HON. R.YOGARAJAN

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 14 -5196/'14-(2), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

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 නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

Hon. Deputy Speaker, I wish to place before you that
my privileges as a Member of Parliament have been
affected.
Article 148 of the Constitution vests in Parliament
complete control over public finance in no uncertain
terms. In the light of this, I consider it my bounden duty
as a Member of Parliament to supervise the use of public
finances by several organs and institutions of the
Government.
A few days back, I, together with several other fellow
Members of Parliament, namely, the Hon. Ravi
Karunanayake, the Hon. Ajith P. Perera and the Hon.
Nalin Bandara Jayamaha, received an invitation to visit
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

the Security Training Institute of the Sri Lanka Ports
Authority. We had also received some information that
facilities and assets of the Port, including human
resources - about 100 employees - were being used on
behalf of a particular political party to construct stages,
cut-outs, stands to install digital TV screens, and other
propaganda material were also being prepared using State
resources, namely materials, labour, facilities and
premises in anticipation of a forthcoming election.
Accordingly, we visited the premises on 21st October,
2014 and we were accompanied and guided into the
premises by several employees of the Port through an
open gate. We saw for ourselves the political activities
taking place. We were accompanied by the media who
recorded all these activities.
Thereafter, we left the premises after briefing the
media, when a gang of thugs set upon us with poles and
resorted to stone-throwing. Due to this attack, my vehicle
was badly damaged and the stones that came into the
vehicle even injured a journalist travelling with me.
I informed the Hon. Speaker on the same day and also
made a complaint to the Police in this regard. To-date no
investigation has been carried out regarding my
complaint. The Hon. Ajith P. Perera informed me that he
called the OIC, Slave Island Police Station and informed
him that he wanted to make a statement and sought an
appointment for that purpose. In spite of this, no Police
investigation has taken place and no evidence has been
recorded.
While no action has been taken on my complaint, a
case has been filed in the Fort Magistrate’s Court based
on a false complaint made by an official of the Sri Lanka
Nidahas Sevaka Sangamaya, alleging that we entered the
premises forcefully jumping over the gate, that we
assaulted the staff and got them to kneel down. No such
thing as alleged by the official of the Sri Lanka Nidahas
Sevaka Sangamaya ever took place.
We were in the course of performing our functions as
Members of Parliament, especially in view of the duties
cast on us in the light of Article 148 of the Constitution in
respect of Parliament’s control over public finance. The
biased action or non-action of the Police is, therefore, a
blatant breach of privilege both of Parliament and myself.
In the circumstances, I request you, Hon. Deputy
Speaker, to take action you may deem appropriate to
secure the rights of the Members of Parliament.
Thank you.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. John Amaratunga.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

In view of the facts that were disclosed by the Hon.
Member, I cannot understand how the Magistrate could
have summoned them to court and ordered bail. What I
mean is, their statements have not been recorded also.
Secondly,
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that is a matter before a court of law.
Sub judice matters cannot be discussed in this forum.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

No, Sir. What I am trying to say is if we do not assert
here the rights of the Members of Parliament, where are
we going to assert it? So, I invite you to pay your
attention to this. You are also a practising lawyer; you
have a very good practice. Therefore, you will understand
that there is some sinister move in this. So, first, we
should have a very early investigation at the Committee
of Privileges.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The submission made by the Hon. Member will be
looked into and be informed accordingly.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

You cannot delay this. The OIC of the Slave Island
Police Station should be summoned before the
Committee on Privileges within one week and then
should be questioned as to how he could have taken this
matter to court.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that matter will be looked into.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I think the Hon. Leader of the House will also agree
with me.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Hon Deputy Speaker,-

Hon. Member, there is a process.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

පකාශ කර තිෙබනවා, “With malice toward none, with
charity for all”. කියා. එයින් කියැෙවන්ෙන්, "කිසිෙවකු

(The Hon. John Amaratunga)

ෙකෙරහි ෙකෝධෙයන් ෙතොරව සියලුෙදනාෙග් ම සහනය සලසනු
පිණිස" යන අදහසයි. ෙම් අදහසින් යුතුව අය වැය විවාදයට
අවතීර්ණ වන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

The process is wrong.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

There is a process. First of all, the Hon. Speaker will
have to decide whether there is a breach of Privilege.
Then, you have to move a Motion. Then only, it has to be
brought before the House. Without that, how can we take
action within one week? We have to go through that
process.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

We also know the process.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, your submissions are noted and
appropriate action will be taken accordingly.
මීළඟට, පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය
යළිත් ආරම්භ කිරීම. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

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
மதிப்பிடப்
ப 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.

[පූ.භා. 10.29]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා මෙග් කථාව ආරම්භ
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒබහම් ලින්කන් හිවපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් සිතුවිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්. එතුමා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙකටි වචන ෙදකකින් ෙම්
අය වැය හඳුන්වනවා නම් මම ෙම් අය වැය හඳුන්වන්ෙන් ''පච
වැය''ක් හැටියටයි. ෙම් පකාශය මා කරන්ෙන් කාටවත් නිගහ
කිරීෙම් අරමුණින් ෙනොෙවයි. ෙම්ක මෙග් හද පත්ෙලන්ම බිහි
වුණු අදහසක් හැටියටයි පකාශ කෙළේ. ඇයි මම ෙම් ආකාරයට
ෙම් අය වැය පච වැයක් හැටියට විගහ කරන්ෙන්? අද රෙට්
මතයක් තිෙබනවා, ජනතාට ලැෙබන්නට තිබුණු සාමෙය් පතිලාභ
- peace dividend එක - ජනතාව කරා ගිහින් නැත කියන එක. අද
ජනතාව ඉමහත් කලකිරීමකට ලක් ෙවලා; බලාෙපොෙරොත්තු සුන්
ෙවලා; අෙප්ක්ෂා භංගත්වයකට පත් ෙවලා. විෙශේෂෙයන් ජාතික
මැතිවරණයක් පවත්වන්නට ෙයදී තිෙබන අවස්ථාවක ජනතා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙපෝඩාෙවන්, මුසාෙවන්, මුලාෙවන්, වංචාෙවන්
සංසිඳුවන්නට ගත් පුහු උත්සාහයක් හැටියටයි මම ෙම් අය වැය
හඳුන්වන්ෙන්. ෙම් අය වැෙය් අන්තර්ගතය දිහා බැලුවාම ෙමය
අංක ගණිත ජිල්මාට් අය වැයක් බව අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා.
දැන් මම ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා සියල්ලක්ම ෙම්
උත්තරීතර සභාෙව්දී ඔප්පු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2015 අය වැය කථාෙව් II
ෙකොටෙසේ 9වන පිටුෙව් කියනවා, ධීවර පජාවෙග්, විෙශේෂෙයන්ම
කාන්තාවන්ෙග් හා දරුවන්ෙග් ජීවන තත්ත්වෙය් ගුණාත්මක
වර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහනක් නිර්මාණය
කරලා ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 750ක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් 2013 වර්ෂෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව ෙහොයා
බලන ෙකොට ෙපෙනනවා, ධීවර කර්මාන්තය ආශිත
ජීවෙනෝපායවල ෙයදී සිටින ජනගහනය ලක්ෂ 26ක් -මිලියන
2.6ක්- වනවා කියලා. එතෙකොට ෙම් රුපියල් මිලියන 750 ලක්ෂ
26කට ෙබදන ෙකොට ෙම් අයෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා
එක පුද්ගලෙයකුට වසරකට ෙවන් කරන්ෙන් කීයද? රුපියල්
288යි. ෙමන්න ෙම් නිසායි මම ෙම් අය වැයට "පච වැය"ක් කියලා
කියන්ෙන්. මහා ෙලොකුවට ගාම්භීර අන්දමින් ධීවර පජාවෙග් ෙසත
සැලසීම උෙදසා, ධීවර පජාවට ශක්තිය ලබා දීම උෙදසා රුපියල්
මිලියන 750ක් ෙදනවා කියන ෙකොට ආණ්ඩු පාර්ශ්වය පැත්ෙතන්
ඉවක් බවක් නැතිව දඩ දඩ ගාලා අත්පුඩි ගහනවා. නමුත්, හරියට
ගණන් හදා බලන ෙකොට අෙප් රෙට් සිටින ධීවර පජාව වන ලක්ෂ
26කට ෙම් පමාණය ෙබෙදන ෙකොට එක පුද්ගලෙයකුට
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 288යි. මම ෙම් හදන්ෙන් මම කිව්ව පකාශය
"පච වැය" විගහ කරලා මෙග් තර්කය ඔප්පු කරන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල්
ක්ෙෂේතයටත් ෙමවර ෙහොඳ රහ ෙලොසිංජරයක් දීලා තිෙබනවා.
2015 අය වැය කථාෙව් IIෙකොටෙසේ පිටු අංක 11හි 23.1න්
කියනවා, රෙට් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට මසකට රුපියල් 2,500ක්
බැගින් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ සඳහා ෙපර පාසල් ක්ෙෂේතය
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කරනවා කියනවා.
එෙහම කියන ෙකොටම ආණ්ඩු පාර්ශ්වය පැත්ෙතන් ඉවක් බවක්
නැතිව අත්පුඩි ගහනවා, ඉවක් බවක් නැතිව ජය ෙඝෝෂා නඟනවා.
"ඇතිද?", "දැක්කාද?", "ෙහොඳද?" ෙම් වාෙග් පකාශත් ආණ්ඩු
පාර්ශ්වය පැත්ෙතන් ඇෙහනවා. ඔවුන් අත්පුඩි ගහන අතරතුර,
මමත් ෙපොඩ්ඩක් ගණන් හිලව් ගැන ෙහොයලා බැලුවා.
එක්ෙකෙනකුට මාසයකට රුපියල් 2,500 ගණෙන් වසරකට පඩි
ෙගවන්න, රුපියල් 30,000ක් වැය ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 300,
රුපියල් 30,000න් ෙබදන ෙකොට ෙපර පාසැල් පාලිකාවන්
10,000කට ෙගවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් ෙපර පාසැල්
10,000ක පාලිකාවන් 10,000කට.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය්
නිර්මාතෘවරුන්ට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් තිෙබන ෙපර
පාසල් පමාණය හඳුනා ගන්න. අෙප් රෙට් ෙපර පාසැල් 16,318ක්
තිෙබනවා. එතෙකොට රුපියල් 2,500 ගණෙන් පඩි සඳහා ෙවන්
කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙපර පාසල් 10,000ක පාලිකාවන්ට පමණයි.
ෙපර පාසැල් 10,000ක පාලිකාවන්ට ෙම් වාෙග් දීමනාවක් ෙදන
ෙකොට, ෙමොකක් ද ෙම් අය වැෙයන් අනිත් පැත්ෙතන් කරන්ෙන්?
ඉතුරු ෙපර පාසල් 6,318ටම ඒ රුපියල් 2,500 දීමනාව අහිමි
කරනවා. අය වැය හදන සන්ධානෙය් නිර්මාතෘවරුන්ට රෙට්
තිෙබන ෙපර පාසල් පමාණය ගැන අවෙබෝධයක් නැහැ. ෙමොෙළේ
කචල් ෙවලා ද? ෙම් ෙපර පාසල් ෙයෝජනාව හැදුෙව් ෙකොෙහොමද
කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ෙමොෙහොතකටවත් ෙහොයලා
බැලුෙව් නැද්ද, රට තුළ තිෙබන ෙපර පාසල් පමාණය ගැන?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් ෙහොඳාකාරව දන්නවා - අතිබහුතරයක් ෙපර පාසල්වල
සහාය පාලිකාවකුත් සිටින බව. ෙපර පාසල් පාලිකාවට රුපියල්
2,500ක් ෙදන ෙකොට සහාය පාලිකාවන්ට ශත 5ක්වත් නැහැ. ෙම්
රජය දන්ෙන් නැද්ද, ෙපර පාසල්වල සහාය පාලිකාවක් ඉන්නවාය
කියන එක ගැන? රජය දන්ෙන් නැද්ද, ෙම් රෙට් ෙපර පාසල්
16,318ක් තිෙබනවා කියන එක ගැන? දන්ෙන් නැත්නම් මට ඒ
ගැන කියන්න පුළුවන්. 2013 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙව් ඒ ගැන
සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම්ක කියවා ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැය
හදලා තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් ෙපර පාසල් 16,318කින්
10,000ක පාලිකාවන්ට දීමනා ෙදනවා. 6,318ක දීමනා කපනවා.
තවත් පැත්තකින් ෙපර පාසැල් 16,318ම සහාය පාලිකාවන්ට
දීමනාවක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු
වුෙණ්, ෙපර පාසල් අධ ාපනය, නිදහස්, නිවහල්, ෙනොමිෙල් ලබා
ෙදන අධ ාපනයක් කරනවා කියලායි. ෙපර පාසැල් පාලිකාවකට
රුපියල් 2,500ක් දීලා, ෙම් රජයට වගකියන්න පුළුවන් ද, එම
පාලිකාව ෙදමව්පියන්ෙගන් තවදුරටත් මාසික අය කිරීමක්
ෙනොකරයි කියලා? රුපියල් 2,500කින් පාලිකාවකට ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් ද? ෙම් රුපියල් 2,500 ලබා දීම ඇස් බැන්ඳුම් කියාවලියක්.
ෙම් රුපියල් 2,500 දුන්නාය කියලා ෙපර පාසල් අධ ාපනය
නිදහස් වන්ෙනත් නැහැ; නිවහල් වන්ෙනත් නැහැ; ෙනොමිෙල්
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රුපියල්
මිලියන 300 ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් පාලිකාවන්ෙග් දීමනා ෙදන්න
විතරක් ෙනොෙවයි. අය වැය කථාෙව් තිෙබනවා සෑම ෙපර
පාසලකටම පාසල් භාණ්ඩ ලබා ෙදනවාය කියලා; දව ලබා
ෙදනවාය කියලා; ගුරු පුහුණුව ලබා ෙදනවාය කියලා; රුපියල්
10,000ක ණයක් ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ සියල්ලටම අමතරව
අලුතින් ෙපර පාසලුත් හදනවා ලු.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අය වැය
කථාව කියවා ෙගන යන ෙකොට එතුමා අවට සිටි සන්ධාන
පාර්ශ්වෙය් නිෙයෝජිතයන් ඉවක් බවක් නැතිව ජය ෙඝෝෂා නැඟුවා;
ඔල්වරසන් දුන්නා. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාවල අන්තර්ගතය ෙසොයා
බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, ෙම් අය වැෙය් සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අංක ගණිත ජිල්මාට් එකක් බව. ඓතිහාසික පච
වැයක් හැටියටයි මම ෙම් අය වැය හඳුන්වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙජෝර්ජ් ෙවොෂිංටන්
ජනාධිපතිතුමා වෙරක ෙම් ආකාරයට පකාශ කර තිෙබනවා.

“Truth will ultimately prevail where there is pains to
bring it to light”.
එය මා සිංහල භාෂාෙවන් කියන්නම්.
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"සත ය එළිදරවු කර ගැනීම දුෂ්කර වුවද, එය අවසානෙය් ජය
ගනු ඇත."
ෙම් වාෙග්ම ගුණ්ඩුවක්, අය වැය මගඩියක් වාරි ක්ෙෂේතෙය්ත්
කියාත්මක ෙවනවා. මෙග් කථාව ආශිත ඒ සියලුම ෙතොරතුරු,
කරුණු, කාරණා සියල්ලක්ම මම සභාගත කරනවා. සාක්ෂි
ඇතිවයි මම ෙම් හැම ෙදයක්ම කියන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් කථාෙව්
මූලාරම්භෙය් සිට ඒ සියලුම කරුණු, කාරණා මම හැන්සාඩ්ගත
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
වාරි ක්ෙෂේතයට ගහපු ගුණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියලා බලන්න.
ෙමවර අය වැය කථාෙව් ෙදවැනි ෙකොටෙසේ හතරවැනි පිටුෙව්
කියනවා, මහා වාරි ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
15,000කුත්, කුඩා වාරි ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
2,000කුත් ෙවන් කරනවාය කියලා. අෙප් රෙට් සුළු වාරි
ක්ෙෂේතයට අයත් වැව්, අමුණු ෙකොපමණ තිෙබනවාද? 25,000ක්
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 25,000ක් කියලා
මම ෙසොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද දන්නවාද? 2011 අය වැය
කථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා, අප රෙට් සුළු වාරිමාර්ග
ෙයෝජනා කම 25,000ක් පමණ තිෙබනවාය කියලා. ඒ ෙතොරතුරු
සියල්ලක්ම මා සභාගත* කරනවා.
රුපියල් මිලියන 2,000ක් සුළු වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම
25,000කට ෙබෙදන ෙකොට, එක වාරි ෙයෝජනා කමයකට ෙවන්
ෙවන මුදල කීයද? රුපියල් 80,000යි. ඊෙය් දවෙසේ වාරි ක්ෙෂේතයට
සම්බන්ධ පශ්නයක් අහන අවස්ථාෙව්දී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමාත් මමත් අතර වාද විවාද සිද්ධ වුණා. එතුමා කියනවා,
මම කියන්ෙන් ෙබොරු කියලා. මම ෙබොරු ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.
ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම මම සභාගත කරලා තිෙබනවා. අය
වැය කථාෙවන් මම ෙම් කියන්ෙන්. මම අපහාසයක් කරනවා
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට පුළුවන් CD එක ෙගනැල්ලා බලන්න.
ජනාධිපතිතුමාෙග්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් කථාව ජාතික රූපවාහිනිෙය්ත් පචාරය කරන්න
ඕනෑ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එතුමාෙග් පක්ෂගාහී පකාශය පිළිබඳව. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසේත් මම සහ නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා අතර වාද විවාද සිද්ධ වුණා. අර CD
එක ෙගනැල්ලා බලන්න. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා මට
කියනවා, ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව් මම අහෙගන හිටිෙය් නැහැ කියලා. එතුමා ෙමොනවාද
කර කර හිටිෙය්, ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාව කියවන විට?
එතුමා සජීවීවද හිටිෙය්, අජීවීවද? මම ඊට වැඩිය කියන්නට
යන්ෙන් නැහැ. එතුමා, හිටි හැටිෙය් හීෙනන් නැඟිටලා වාෙග්
කියනවා, "සජිත් ෙපේමදාස කියන්ෙන් පච" කියලා. එෙහම නම්
එක සුළු වාරි ෙයෝජනා කමයකට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් 80,000ක් වැනි ෙසොච්චමයි. ෙමතැනදීත් අංක ගණිත
ජිල්මාට් එකක් කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. හිටි හැටිෙය්ම නිදි
මරගාෙත් හිටපු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා නැඟිටලා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කියනවා, ෙම් කියන්ෙන් පච කියලා. කිසිම ෙදයක් පච ෙනොෙවයි.
පච අය වැය විගහෙය් සියලුම ෙතොරතුරු මම සභාගත කරලා
තිෙබනවා. සාක්ෂි ඇතුවයි මම ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திரகுமார்
ேகசு] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
දැන් ෙබොෙහොම
උනන්දුෙවන්, වුවමනාෙවන් කියනවා - අය වැය කථාෙව්දීත්
සඳහන් වුණා - සමෘද්ධි සහනාධාරය පිළිබඳව. සාමාජිකයන් හතර
ෙදෙනකු සිටින පවුලකට සහනාධාරය රුපියල් 3,000 කරනවා
කිව්වා. අෙප් සමෘද්ධි වැඩ සටහෙන් නිර්මාතෘ එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය
පකාශ කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. තුන් ෙදෙනකු
සිටින පවුලකට සහනාධාරය රුපියල් 2,000 කරනවා කිව්වා.
අෙනකුත් අයට රුපියල් 1,000 කරනවා කිව්වා. ගරු එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමනි, මම ෙම්ක පච අය වැයක් කියලා
කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. මම ෙම් කියන කරුණු කාරණා ගැන
ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න ෙකෝ.
ෙම් අය වැය කථාව හදන ෙකොට ෙම්වා නිර්මාණය කරන අය,
ෙම්වා ලියන අය කිසිම දවසක ජනාධිපතිතුමා මීට ෙපර අය වැය
කථාවල කිව්ව ෙද්වල් ගැන ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙතොරතුරු ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව ඉවක්
බවක් නැතිව ලියා ෙදනවා, එතුමාට ඇවිල්ලා කියවන්න. ඒක මම
වගකීෙමන් කියනවා.ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි බලන්න,
2012/2013 - ගෘහ ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය. ඒ වාර්තාෙව්
කියනවා දුප්පත්කෙම් පතිශතය සියයට 6.7යි කියලා.
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2014 අය වැය කථාෙව් පළමුවැනි පිටුෙව්ම
කියනවා දුප්පත්කෙම් පතිශතය සියයට 6.4යි කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, එෙහම කියලා 2015 අය වැය කථාෙව් ජනාධිපතිතුමා
කියනවා 2013/ 2014 දුප්පත්කෙම් පතිශතය සියයට 8.7යි කියලා.
ෙම් සියලුම ෙතොරතුරු ඇතුළත් ලියකියවිලි හැන්සාඩ්ගත කිරීම
සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2015 අය
වැය වාර්තාෙව් 5වැනි පිටුව බලන්න. දුප්පත්කම සියයට 8.7යි.
ජනාධිපතිතුමාෙග්ම වචනෙයන් කියනවා නම් දුප්පත්කම සියයට
2.3කින් වැඩි ෙවලා. ගරු ජනාධිපතිතුමාම ෙම් උත්තරීතර සභාවට
ඇවිල්ලා පිළිෙගන තිෙබනවා, ගිය වසරට වඩා ෙම් වසෙර්
දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ඇත්ත වශෙයන්ම
ඒ ගැන එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, ෙම්
දුප්පත්කෙම් පතිශතය පිළිබඳව මම එතුමා එක්ක එකඟ වන්ෙන්
නැහැ. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා
සමෘද්ධි ව ාපාරය නිර්මාණය කෙළේ දුගී දුප්පත්කම තුරන් කරන්න
කියලා. දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩසටහන අද මුළු රෙට්ම
පවුල් ලක්ෂ 15ක් ආවරණය කරනවා. අද රෙට් පවුල් ලක්ෂ 51ක්
ඉන්නවා. පවුල් ලක්ෂ 51න්, පවුල් ලක්ෂ 15ක් කියන්ෙන්
පතිශතයක් හැටියට කීයද? සියයට 29ක්. එෙහම නම් අෙප් රෙට්
දුගී දුප්පත්කම පතිශතයක් හැටියට ගත්තාම සියයට 29යි.
ඇයි ෙම්ක කට ඇරලා කියන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ෙම්ක
හංගාෙගන ඉන්ෙන්? ඇයි ෙම් පච අය වැය තුළ ෙම් අංක ගණිත
ජිල්මාට් එක තවදුරටත් කියාත්මක කරන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, සත ෙමොකක්ද? හතර ෙදෙනක් ඉන්න
පවුලකට අද ජීවත් ෙවන්න අවශ යි රුපියල් 50,884ක්. මම
ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව්ම රාජ
මූල
කළමනාකරණ වාර්තාවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. ඒ සඳහා මූලාශය
හැටියට අරෙගන තිෙබන්ෙන් ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා. 2013 වසෙර් හතර ෙදෙනක් ඉන්න
පවුලකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 49,186ක් අවශ යි. 2014 වසෙර්
හතර ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 50,884ක්
අවශ යි. එෙහම නම් හතර ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට අද ජීවත්
ෙවන්න රුපියල් 50,884ක් අවශ ෙවනෙකොට, සමෘද්ධි මුද්දරය
රුපියල් 3,000 කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? සමෘද්ධි මුද්දරය
රුපියල් 2,000 කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? සමෘද්ධි මුද්දරය
රුපියල් 1,000 කරලා වැඩක් තිෙබනවාද?

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)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Shantha Bandara.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය ගණනය කරන
හැටි වැරදියි. ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යනවා. ඔෙහොම ෙනොෙවයි
ගණනය කරන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ෙමොකක්ද, ඒෙක් ෙත්රුම? ජනාධිපතිතුමාට ලියා දුන්නු
කථාෙව්ම තිෙබනවා, දැන් දුප්පත්කම සියයට 8.7යි කියලා. ඒ
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද ගරු ඇමතිතුමනි? දුප්පත්කම සියයට
2.3කින් වැඩි ෙවලා. දුප්පත්කම අඩු ෙවලා නැහැ. 2012/2013 ගෘහ
ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණ වාර්තාව බලන්න. 2014
ජනාධිපතිතුමාෙග්ම අය වැය කථාෙව් පළමුවැනි පිටුව බලන්න.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

Hon. Member, that is not a point of Order.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ෙම් අවස්ථාෙව් මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, අද වන
විට සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 3,000 ෙනොෙවයි කරන්න
තිබුෙණ් කියලා. අඩුම තරමින් එය රුපියල් 25,000 කරන්න ඕනෑ.
එෙහම නැත්නම් එය රුපියල් 50,000 කරන්න ඕනෑ. ඇයි? අද
හතර ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 50,000ක්
අවශ යි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මන්තීතුමා, එෙහම නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙයෝජ ඇමතිකම් ලබා ගන්න, ඇමතිකම් ලබා ගන්න
සිහින හිෙත් තියාෙගන එක එක්ෙකනා එක එක කරුණු කාරණා
ඉදිරිත් කරනවා. නමුත් ෙම් සත පකාශ කරන ෙකොට වාඩිෙවලා
ඉන්න බැහැ. පුටුව රත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] මම කනගාටු
ෙවනවා, ඒ කාරණා පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මම කිව්ෙව් ගණනය කරපු හැටි වැරදියි කියලායි. ඔබතුමා
ෙහොයලා බලලා කියන්න මන්තීතුමා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දුප්පත්කම තුරන්
කිරීම පිළිබඳව තවත් ඓතිහාසික විකට රංගනයක් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා; එළි දක්වලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය
කථාෙව් 1 ෙවනි ෙකොටෙසේ 9 ෙවනි පිටුෙව් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
දිනකට ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන ජනතාව
සියයට 28.3 සිට සියයට 18.9 දක්වා අඩු ෙවලා කියලා එතුමා
කියනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා එෙහම කියනෙකොට එතුමාෙග්ම
ආණ්ඩුෙව්, එතුමාෙග්ම කැබිෙනට්ටුෙව් නිවාස හා ඉදි කිරීම්
ඇමතිතුමා -වීරවංශ ඇමතිතුමා- කියනවා අෙප් රෙට් ජීවත් වන
ජනගහනෙයන් ෙඩොලර් ෙදකකට අඩු ආදායමක් ලබන පිරිස
සියයට 40ක් ඉන්නවා කියලා. එතුමා ඒක කියන්ෙන් ෙකොෙහේදීද?
දැන් කියනවා ෙන්, අපි කියන්ෙන් ෙබොරු; පච කියලා. 2014 මැයි
21 "දිවයින" පුවත් පෙත්, 2014 මැයි 20 "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්,
2014 මැයි 21 "අද" පුවත් පෙත් ඒ ෙතොරතුරු තිෙබනවා. අසත
කියනවාය කියලා
මට ෙචෝදනා කරන ෙම් ගරු සභාෙව්
මන්තීතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීම පිණිස මා ඒ පුවත් පත් වාර්තාවල
ඡායා පිටපත් සභාගත* කරනවා.
දැන් මම අහන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිතුමා කියන එකද
නිවැරදි, වීරවංශ අමාත තුමා කියන එකද නිවැරදි කියලා.
ෙමොකක්ද සත ? ෙමොකක්ද යථාර්ථය? දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමා
කියනවා, අෙප් රෙට් දිනකට ෙඩොලර් 2කට වඩා අඩු ආදායම් ලබන
ජන ෙකොට්ඨාසය සියයට 18.9යි කියලා. වීරවංශ අමාත තුමා
කියනවා, නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙදයක් නැහැ. සියයට 40කටම
දවසකට ෙඩොලර් 2කට වඩා අඩු ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් කියලා.
කවුද ඇත්ත කියන්ෙන්? කවුද සත පකාශ කරන්ෙන්? දැන් ඒකත්
සජිත් ෙපේමදාසෙග් නිර්මාණයක්ද? ඒකත් මම හදපු ෙදයක්ද? ඒ
මම ෙගොතපු කථාවක්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ෙදන්නාම
ඉන්ෙන් එකම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් ෙවනවා ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමා පිකට් මහත්මයාට ලියපු
ලිපියක තිබුණු ෙකොටසක්. එතුමා කියනවා, “I never encourage

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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deceit and falsehood” කියලා. ඒ කියන්ෙන්, "මම කිසි දිනක
වංචාව හා ෙබොරුව දිරිගැන්වීමට කටයුතු ෙනොකරමි" කියලායි.
මම රජෙයනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමාෙග්
ඒ උතුම් වදන අඩුම ගණෙන් දශමයකින්වත් අනුගමනය කරන්න
කියලා. ඒකට ඔබලාට පඥාව හා ශක්තිය ලැෙබ්වා කියලා මා
පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කවුරු ෙමොන කථා
කිව්වත් අද එක සත යක් තිෙබනවා. එක යථාර්ථයක් තිෙබනවා.
ෙමොකක්ද ඒ සත ? ෙමොකක්ද ඒ යථාර්ථය? 2006-2007 කාල
වකවානුව, 2012-2013 කාල වකවානුවත් සමඟ සංසන්දනය
කරන ෙකොට ගෘහයක ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා සියයට
74.5කින්. නමුත් ගෘහයක මූර්ත ආදායම - real income එක - වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 55.2කින්. එම කාල වකවානුව තුළම
අෙප් රෙට් ජන පරපුෙර් ආහාර සහ ආහාර ෙනොවන වියදම් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා සමස්තයක් හැටියට සියයට 80.5කින්. ආහාර
වියදම සියයට 81කින්, ආහාර ෙනොවන වියදම සියයට 80කින්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි යථාර්ථය. මූර්ත ආදායම
සියයට 55කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් වියහියදම්
සියයට 80කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද ජීවත් වීෙම් පශ්නය
උගයි. ෙම් ලබන ආදායෙමන් පවුලකට ජීවත් වන්නට අමාරුයි;
ෙග් ෙදොර, දූ දරුවන් ඇතුළු පවුල නඩත්තු කිරීම අපහසුයි. ඒ නිසා
වර්තමාන රජෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් අංක ගණිත
ජිල්මාට් නැතිව, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජාවන් නැතිව අෙප් රෙට්
ජනතාවට යථාර්ථය හඳුන්වා ෙදන්න කියලා. නිකම් ෙබොරුවට
කරන දිව ෙදෙක් පකාශවලට අමතරව දිව හෙත් පකාශ රජ කරන
යුගයක ෙම් රෙට් ජනතාව මුළා කරලා තවදුරටත් අන්ධකාරය
කරා ෙයොමු කරවනවා ෙවනුවට, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ලබා දිය යුතු ඉහළම සුබසාධනය, ඉහළම සංවර්ධනය ලබා දීම
වර්තමාන රජෙය් වගකීම බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්නට කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙම් ඉදිරිපත් කිරීම
ෙනොඉවසන ෙකොට්ඨාසයක් කෑ ෙකෝ ගහනවා; තර්ක විතර්ක
ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් මා ඒ අයට මතක් කර ෙදන්නට
කැමැතියි, ෙජෝර්ජ් ෙවොෂින්ටන් ජනාධිපතිතුමාෙග් වැදගත්
කියමනක් පිළිබඳව. "It is better to offer no excuse than a bad
one” - අයහපත් නිදහසකට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමකට වඩා
කිසිම නිදහසකට කරුණක් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම යහපත් කියලා
එතුමා කියලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් කෑ ෙකෝ ගහන පුද්ගලයන්ට,
නිෙයෝජ ඇමැතිකම්, ඇමැතිකම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් රඟපෑම්
දක්වන පුද්ගලයන්ට මා මතක් කර ෙදන්නට කැමැතියි, ෙජෝර්ජ්
ෙවොෂින්ටන් ජනාධිපතිතුමාෙග් එම කියමනවත් අනුගමනය
කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වර්තමාන අය වැෙය්
අංක ගණිත ජිල්මාට් එක ඔතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය
වැය කථාෙව් 9 වැනි පිටුවට ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්නට මා කැමැතියි. දැන් බලන්න, මම ෙම්වා
කියනෙකොට එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා. මා
දන්නවා, එතුමා ෙහොඳ බුද්ධිමත් ඇමතිවරෙයක් බව. ෙම් අය වැය
කතාෙව් 9 වැනි පිටුෙව් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අය වැය කථාෙව් I
වන ෙකොටෙසේ 9 වැනි පිටුෙව් ගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා, 2013
මාතෘ මරණ අනුපාතය ජීවිත උපත් ලක්ෂයකට 12.1 සිට 7.2
දක්වා අඩු වුණා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට්
මවුවරුන්ෙග් ක්ෙෂේතය භාරව සිටින්ෙන් පවුල් ෙසෞඛ
කාර්යාංශය - Family Health Bureau එක. දැන් Family Health
Bureau එෙක් සංගණනවලින් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? සජීව උපත්
ලක්ෂයකට මාතෘ මරණ අනුපාතය 2006 දී 39.3යි; 2007 දී
38.4යි; 2008 දී 33.4යි; 2009 දී 40.2යි; 2010 දී 31.1යි; 2011දී
32.5; 2012 දී 37.7යි. ඒ වාෙග්ම 2013 දී ගණනය කර නැහැ.
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පවුල් ෙසෞඛ කාර්යාංශය - Family Health Bureau එකගණනය ෙනොකරපු මාතෘ මරණ පතිශතය මහා භාණ්ඩාගාරය දැන
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අමු, පට්ටපල් ෙබොරුවක් ෙම් ලියලා
තිෙබන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ගැන මට දුකත් හිෙතනවා. ෙමොකද,
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් දීලා තිෙබන අය වැය කථාවෙන්
එතුමා කියවන්ෙන්. අමු, පට්ටපල් ෙබොරු සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන්. මම වග කීෙමන් තමයි කියන්ෙන්. මම ෙම්
සියලුම කරුණු කාරණා මෙග් කථාව අවසානෙය්දී සභාගත
කරනවා.
Family Health Bureau එක කියනවා, 2013 මාතෘ මරණ
අනුපාතය තවම ගණනය කර නැහැ කියා. 2014 මාතෘ මරණ
අනුපාතයත් ගණනය කර නැතිලු. 2012 දී තමයි අවසාන වශෙයන්
මාතෘ මරණ අනුපාතය ගණනය කර තිෙබන්ෙන්. එය සියයට
37.7යි. ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා කියන්න ජනාධිපතිතුමාට
අය වැය කථාෙව් ලියලා ෙදනවා, "සජීව උපත් ලක්ෂයකට මාතෘ
මරණ අනුපාතය 7.2යි" කියා. ෙමොන විහිළුවක්ද ෙමොන
ෙබොරුවක්ද ෙම් කරන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එක ෙදයක් පැහැදිලියි.
වර්තමාන රජෙය් මධ ම ස්නායු පද්ධතිය කියා විරහිත ෙවලා.
ඔළුව දන්ෙන් නැහැ කඳ කරන ෙද්, කඳ දන්ෙන් නැහැ කකුල්
කරන ෙද්, කකුල් දන්ෙන් නැහැ අත් ෙදක කරන ෙද්, සර්වාංගයම
අකිය ෙවලා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, කිසිම coordination
එකක් නැහැ. කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ ෙමොනවා කරනවාද කියා.
අය
වැය
කථාව
හදලා
දීලා
තිෙබන්ෙන්
කිසිම
සම්බන්ධීකරණයකින් ෙතොරවයි. ගරු එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමනි, මම ෙම් වග කීෙමන් කියන්ෙන්. ඔබතුමාට බුද්ධියක්
තිෙබන නිසා ෙම් කරුණු පිළිබඳව ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලන්න
මම ෙබොරුද කියන්ෙන් කියා. මම කියන්ෙන් සත . අංක ගණිත
ජිල්මාට් තමයි කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. "අෙන්! අර ලියලා
ෙදන ෙද් ෙන්ද එතුමා කියවන්ෙන්" කියා ජනාධිපතිතුමා ගැන
ෙපොඩි දුකකුත් ඇති ෙවනවා. පසු ගිය අය වැය ගැන ෙහොයලා
බලන්ෙන් නැහැ, -පසු විපරමක් නැහැ-, අධීක්ෂණයක් නැහැ,
පරීක්ෂණයක් නැහැ, කිසිම ෙදයක් නැහැ, ඔෙහේ ලියලා ෙදනවා.
ඒක ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිෙයව්වා. අවසානෙය්
අෙගෞරවයට පාත ෙවන්ෙන් එතුමා සහ ඔබතුමන්ලාෙග් රජයයි.
ෙමන්න ෙම්කයි සත .
මව්වරුන් ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් කාන්තා කටයුතු
ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන මා සතුටු වුණත්, ෙමවර අය
වැෙයන් එතුමාෙග් අමාත ාංශයට අත් පත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම
පිළිබඳව තව පැත්තකින් මම කනගාටු ෙවනවා. ඇයි මම එෙහම
කියන්ෙන්? කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම් වැඩසටහන් සඳහා
මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී ගරු ඇමතිතුමනි, 2014 දී ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 140ක් ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද්
රුපියල් මිලියන 118යි ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාණය සියයට 7.1
ඉඳලා, සියයට 5.6 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඒක සියයට 1.5ක
කප්පාදුවක්. එක පැත්තකින් කාන්තාවන් ගැන කථා කරනවා.
කාන්තාවන් සිප වැළඳ ගන්නා නාම පුවරු හන්දියක් හන්දියක්
ගාෙන් බිහි ෙවනවා. ඒ තරමටම සංෙව්දී රජයක්; ඒ තරමටම
කාන්තාවන්ට සවන් ෙදන රජයක් ෙම්ක. ගරු ඇමතිතුමනි,
එෙහම කිය කියා ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වැඩසටහන්
කප්පාදුවට ලක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අය වැය
ඇස්තෙම්න්තුව බලන්න, මම අසත පකාශයක්ද කරන්ෙන් කියා.
කාන්තා හිංසන හා ළමා අපෙයෝජන මර්දනය කිරීෙම් වැඩසටහන
සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 300 ඉඳලා රුපියල්
මිලියන 50 දක්වා කප්පාදු කර තිෙබනවා. එදා සියයට 15.4ක්ව
තිබුණු ෙවන් කිරීම අද සියයට 2.4 දක්වා කප්පාදු කර තිෙබනවා.
ඒක සියයට 13කින් කප්පාදු කර තිෙබනවා. හැබැයි, මැතිවරණ
ෙව්දිකාවල කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
කාන්තාවන්ට,
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ළමයින්ට ෙම් තරම් ආදරය කරපු රජයක් ෙම් ඉතිහාසෙය්, ෙම්
සම්මෙත්ට බිහි ෙවලා නැහැ කියායි. එෙහම කිය කියා අය වැෙයන්
ෙවන් කරන මුදල කපනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
පාසල් ළමයින්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා දීම සඳහා ෙවන් කළ මුදලත්
කපා දමා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 2014 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන
600ක් ෙවන් කර තිබුණා. ෙම් වතාෙව් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 400යි. ඒ මුදල සියයට 33කින් කපා දමා
තිෙබනවා. එෙහම නම් කාන්තා ක්ෙෂේතය, අෙප් රෙට් ළදරු
ක්ෙෂේතය සඳහා ෙවන් කරන මුදල අද ඓතිහාසික මූල මය
කප්පාදුවකට ලක් කරන්නට ෙම් රජය සමත් ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක මම ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් වුණත් පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය කාන්තාවන්ට
සලකන රජයක් නම්, දරු පරපුරට සහන සලසන රජයක් නම්
අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් සහ මව්වරුන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ දර්ශක
ගැන මඳකට ෙහෝ අපි හිතා බලන්න ඕනෑ ෙන්ද? අද අෙප් රෙට්
කුරු වීෙම් පතිශතය සියයට 13යි. ෙම් අය වැෙයන් ඊට පිළියමක්
නැහැ. කෘශ වීෙම් පතිශතය සියයට 19.6යි. ෙම් අය වැෙයන් ඊට
කිසිම විසඳුමක් නැහැ. අෙප් රෙට් අඩු බර දරුවන් බිහි වීෙම්
පතිශතය සියයට 23.5යි. ෙම් අය වැෙයන් ඊට කිසිම සහනයක්
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අඩු බර දරු උපත් සංඛ ාෙව්
පතිශතය සියයට 17.9යි. වයස අවුරුදු 5ට අඩු ළමුන් අතර රක්ත
හීනතාෙවන් ෙපෙළන ළමුන්ෙග් පතිශතය සියයට 15.1යි. ෙමන්න
ෙම්කයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන ෙශෝචනීය තත්ත්වය. කෘශ වීමට,
කුරු වීමට, අඩු බර දරු උපත්වලට, රක්ත හීනතාවට විසඳුම්
සපයන්නට කිසිම පතිපාදනයක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා
නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. පතිශත ගැන කථා
කරනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ෙපොඩ්ඩක් බලන්න ඕනෑ. ෙම්
කටයුතු ෙමෙහයවීෙම් පධාන කාර්ය භාරය පැවරී තිෙබන්ෙන්
අෙප් ෙසෞඛ ඇමති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටයි. එතුමා
පිළිබඳව මෙග් ෙලොකු ගරුත්වයක් තිෙබනවා. ගරුත්වයක්
තිබුණත් සංඛ ා ෙල්ඛන ටික නම් ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වනවා.
රෙට් කුරු වීෙම් පතිශතය සියයට 13යි. නමුත් ෙපොෙලොන්නරුව
දිස්තික්කෙය් සියයට 14.8යි. රෙට් කෘශ වීෙම් පතිශතය සියයට
19යි. නමුත් ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සියයට 25යි. අඩු බර
දරුවන්ෙග් ජාතික පතිශතය සියයට 23යි. ෙපොෙලොන්නරුව
දිස්තික්කෙය් සියයට 30යි. ඇනීමියා ෙරෝගීන් ජාතික වශෙයන්
සියයට 15ක් ඉන්නවා. ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සියයට
21.5ක් ඉන්නවා. අඩු බර දරු උපත් සංඛ ාව රෙට් පතිශතයක්
හැටියට සියයට 17යි. ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සියයට 22යි.
ෙම් හැම දර්ශකයකම ජාතික පතිශතයටත් වඩා ඔබ්බට ගිය
පතිශතයක් ගරු ඇමතිතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය් තිෙබනවා.
ඇමතිතුමාට ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මන්ද ෙපෝෂණ
තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් කරන්න බැරි ෙද් ෙකොෙහොමද රට
පුරාම කරන්ෙන්? ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කය තුළ කරන්න බැරි
මන්ද ෙපෝෂණ වැඩසටහන් ෙකොෙහොමද රට පුරාම දියත්
කරන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්කයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
වර්තමාන රජෙය් වග කිව යුතු ඇමතිවරුන්ෙග් කියාදාමෙය්
යථාර්ථය. අද සත ය එයයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මෙග් අය
වැය කථාෙව් ඉතිරි කරුණු දැක්වීමට ෙපර ප්ෙල්ෙටෝ නමැති
දාර්ශනිකයාෙග් වැදගත් වදනක් මට මතක් වනවා. "Honesty is
for the most part less profitable than dishonesty"; ෙබොෙහෝ
දුරට වංකත්වය තරම් අවංකත්වය ලාභදායක ෙනොෙව්. ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්ම ෙම් පකාශය ඔප්පු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය අවංකභාවය පැත්තක දමලා වංකත්වය
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

මුදුන් පත් කරෙගන ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් හැටියට සඳහන්
කරන්න මා කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය ෙබොෙහොම
දක්ෂයි, ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කියන්න. ඒක පුද්ගල ආදායම
2005 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,241යි. රජෙය් ඉලක්කය, 2015
වන ෙකොට එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000දක්වා වැඩි කරන්නයි.
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. එය නරකයි කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒක
ෙහොඳ ඉලක්කයක්. හැබැයි රජය ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා
කරන ෙකොට, කිසිදාක ඒක පුද්ගල ණය ගැන කථා කරන්ෙන්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ඒක පුද්ගල
ආදායම සියයට 316කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි එය
පිළිගන්නවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක පශංසනීයයි. නමුත් 2005ත්2015ත් අතර ඒක පුද්ගල ණයබරතාවත් සියයට 298කින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ගැන රජය කථා කරන්ෙන් නැහැ. ණය
ෙවවී තමයි ෙම් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කයිවාරු ගහන්ෙන්.
අෙප් රෙට් දරු පරපුර -මතු පරපුර- තුන්සිය හැටපස් දවෙසේ 24
පැෙය්ම ෙනොකඩවා, නිරතුරුව ණයබරතාෙවන් තළලා, ෙපොඩි
කරලා, මිරිකලා, උකසට තබලා තමයි රජය ඒක පුද්ගල ආදායම
ගැන කයිවාරු ගහන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන පම්ෙපෝරි
ගහනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් දුප්පත්ම සියයට 20
බුක්ති විඳින්ෙන් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4.4යි. ෙපොෙහොසත්ම
සියයට 20 ජාතික ආදායෙමන් සියයට 53.5ක් බුක්ති විඳිනවා. අද
සම්පත් විෂමතාවක් තිෙබනවා. අද ආදායම් විෂමතාවක් තිෙබනවා.
ෙම් විෂමතා තුරන් කරන්නට රජය පගතිශීලි වැඩසටහනක්
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම මෙග් පකාශෙය්
සඳහන් කළා, අද හතර ෙදනකු සිටින පවුලකට ජීවත් ෙවන්න
මාසයකට රුපියල් 50,000ක් ඕනෑය කියලා. රජයට රුපියල්
5,000ක වාසියකුත් දීලා අපි නිකමට කියමු, 'නැහැ, හතර ෙදනකු
සිටින පවුලකට රුපියල් 45,000යි මාසයකට අවශ .' කියලා.
නාගරික පෙද්ශවල ෙම් රුපියල් 45,000 මාසික ආදායම
ලබාගන්න බැරි ගෘහ ඒකක පතිශතය කීයද කියලා ඔබතුමන්ලා
දන්නවාද? නාගරික ජනතාවෙගන් සියයට 53.4ක් මාසයකට
රුපියල් 45,000ක් උපයන්ෙන් නැහැ. ගාමීය ජනතාවෙගන් සියයට
73ක් ඒ මුදල උපයන්ෙන් නැහැ. වතු ජනතාවෙගන් සියයට 81ක්
ඒ මුදල උපයන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා මෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි.
ෙම්වා ඔක්ෙකෝම රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනයි. රජෙය්
සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ලබාගත් දත්තවලින් තමයි මම මෙග් කථාව
නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්කයි සත ය. ෙම්කයි යථාර්ථය.
රජෙය් අය වැය විෙව්චනයට ලක් කරන අතරතුර, අය වැෙය්
තිෙබන ශුභවාදී කාරණා ගැනත් මම වචන ෙදකක් කියන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මහෙපොළ ශිෂ ත්වය ගැන කියන විට අෙප් උසස් අධ ාපන
ඇමතිතුමා සතුටු ෙවයි. ෙම් අය වැෙයන් මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය
රුපියල් 2500 සිට රුපියල් 4000 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. කාටවත් නරකයි කියලා කියන්න බැහැ.
හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්වා ඔබතුමන්ලාෙග්ත් උත්සාහය
තමයි. හැබැයි, ෙම්වා සිසු අරගළවල පතිඵල. බැටන් ෙපොලුවලින්
පහර කාලා, ජල පහාරවලට මුහුණ දීලා, ගුටි බැටවලට මුහුණ
දීලා, උද්ෙඝෝෂණ කරලා, මහ පාරට බැහැලා, අරගළ කරලා,
විප්ලව කරලා පජාතන්තවාදීව සිදු කළ සිසුන්ෙග් අරගළවල
පතිඵල තමයි, ෙම්. මන්තයක් ජප කරනවා වාෙග් පුන පුනාම අපි
උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීම් කළා, මහෙපොළ
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ශිෂ ත්වය වැඩි කරන්න, මහෙපොළ ශිෂ ත්වය වැඩි කරන්න
කියලා. ඒ වාෙග්ම එයට සවන් දීලා මහෙපොළ ශිෂ ත්වය වැඩි
කිරීම පිළිබඳවත්, රජයටත් ඔබතුමාටත් අෙප් පශංසාව පුද
කරනවා. හැබැයි, රුපියල් 4,000ට වැඩිය තව ෙපොඩ්ඩක් වැඩි
කළා නම් ෙහොඳයි කියලාත් කියනවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා නම් කියනවා එක් පුද්ගලෙයකුට මාසයකට රුපියල්
2,500කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩි
කිරීෙම් යථාර්ථෙයන්ම එතුමාෙග් තර්කය නිෙෂේධ කරලා
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් රුපියල් 4,000, රුපියල් 10,000ක් කළා
නම් වැඩිය ෙහොඳයි. ජනාධිපතිවරණයකුත් එන නිසා
ඔබතුමන්ලාට තවදුරටත් කාලය තිෙබනවා ෙමය සංෙශෝධනය
කරන්න. මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කිරීම
පශංසාවට ලක් කරන අතරතුර, අඩුම ගණෙන් ජනාධිපතිවරණය
ගැන හිතලා හරි ෙම් මහෙපොළ ශිෂ ාධාරය රුපියල් 10,000
කරන්නය කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, වී කිෙලෝවට රුපියල්
40ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳ පියවරක්. ෙමොකද අපි ෙහොඳ ෙද්ට
ෙහොඳයි කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ ඉලක්කය අය වැෙය් පකාශයට
පත් කළාට, පාෙයෝගිකව ෙකොයි ආකාරයකට ෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක ෙවයිද කියලා මට සැකයක් තිෙබනවා. ඇයි? රජය වී
මිලදී ගැනීෙම් ව ාපෘතියට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් සුළු මුදලක්.
රජය මිලදී ගන්ෙන් මුළු අස්වැන්ෙනන් සියයට 5ත්-සියයට 6ත්
අතර පමාණයක් පමණයි. එෙහම නම්, ෙම් මිලදී ගැනීෙම්
කියාවලිය තුළ තිරසාරව රුපියල් 40ක සහතික මිලක් ලබා
ෙදන්නට හැකියාව තිෙබ්ද කියන එක සැකයට තුඩු ෙදන
කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම පමාණවත් මුදල් ෙවන් කරලා, සුදුසු
යන්තණයක් නිර්මාණය කරලා, ඔය සියයට දහහතෙර් ෙතතමන
ෙකොන්ෙද්සිය ඉවත දමලා, වී ෙගොවියා සුරක්ෂා කරන්නට, ෙම්
පගතිශීලී පියවර පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්නට හැකියාව
ලැෙබ්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝක ආහාර
සංවිධානයට සහල් පදානය කිරීම, ඉෙබෝලා ෛවරසයට අත් ෙම්ස්
පදානය, පිලිපීනෙය් සුළි සුළඟින් අසරණ වූ ජනතාවට ෛවද
ආධාර සැපයීම කියන වදන් ටික ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය
කථාෙව්දී ෙබොෙහොම අභිමානෙයන් පකාශ කළා. එයට මමත්
යමක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. ෙම් වන ෙකොට අෙප් රෙට් බදු
ෙගවන ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් රුපියල් මිලියන දාහකට වැඩි
මුදලක් ෙවන් කරලා මාලදිවයිෙන් අඩ්ඩු නගරෙය් අධිෙව්ගී
මාර්ගයකුත් හදා ෙගන යනවා. උගන්ඩාෙව්ත් ජාත න්තර
මට්ටෙම් වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථානයක් හදනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් පාලකෙයෝ අඩ්ඩු නගරය ගැන
හිතන ෙකොට, උගන්ඩාව ගැන හිතන ෙකොට, පිලිපීනය ගැන හිතන
ෙකොට, ඉෙබෝලා ෛවරසය ගැන හිතන ෙකොට, ෙලෝක ආහාර
සංවිධානය ගැන හිතන ෙකොට, වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ෙවන් කරන්න
පුළුවන් රුපියල් 3,000 ෙසොච්චම පමණක් ද කියලා මම අහන්න
කැමැතියි. විෙද්ශ ආධාර ලබා ෙදන්න එපාය කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ විෙද්ශ ආධාර ලබා දීෙම් පමුඛතාව අද
අෙප් රෙට් සිටින වකුගඩු ෙරෝගියාටත් වැඩිය ඉහළින් ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අද රුපියල් 3,000ක ෙසොච්චමක්
ලැෙබන්ෙන්.
අද රුධිර කාන්දුකරණයට අතිවිශාල මුදලක් වැය කරන්න
සිද්ධ වනවා. අද අෙප් රෙට් රුධිර කාන්දුකරණ කට්ටලවල dialysis machinesවල - බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. අඩ්ඩු
නගරය ගැන හිතන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඉෙබෝලා ෛවරසය ගැන
හිතන්න ඉස්ෙසල්ලා, උගන්ඩාව ගැන හිතන්න ඉස්ෙසල්ලා,
ෙලෝක ආහාර සංවිධානය ගැන හිතන්න ඉස්ෙසල්ලා, පිලිපීනය
ගැන හිතන්න ඉස්ෙසල්ලා, අෙප් රටට ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය්
නාමෙයන් ෙගන්වපු ආසනික්, කැඩ්මියම් අඩංගු බාල ෙපොෙහොර
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නිසා වකුගඩු වසංගතය පචලිත කරපු වර්තමාන රජයට යුතුකමක්
තිෙබනවා ෙන්ද, ෙම් රුපියල් 3,000 ෙසොච්චම ෙවනුවට වකුගඩු
ෙරෝගියාට දැෙනන සහනයක් ලබා ෙදන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම
වර්තමාන රජයට ෙම් රෙට් සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන
පංච මහා බලෙව්ගයන් අමතක ෙවලා උගන්ඩාව, අඩ්ඩු නගරය
මතක් වුණා. ෙගොවියා, ධීවරයා, කම්කරුවා, දුප්පතා, ෙපොඩි
මනුස්සයා අමතක ෙවලා රෙට් පාලකයින්ට අඩ්ඩු නගරයක් මතක්
වුණා. උගන්ඩාවත් මතක් වුණා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම කනගාටුදායකයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය
ෙයෝජනාවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, තීවිල් ක්ෙෂේතය සඳහා සහ
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ලබා ෙදනවා
කියලා. ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, තීවිල් ක්ෙෂේතෙය්, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ෙම් විශාම
වැටුප් ෙයෝජනා කමයත් මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙගෙනන්න හදපු දායක
විශාම වැටුප වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක්ද? කම්කරු ජනතාවෙග්
අර්ථසාධක අරමුදල්වලට තට්ටු කරලා, විදලා, තමන්ෙග් අයිතිය
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු ෙරොෙෂන් චානකෙග් වාෙග් අහිංසක
තරුණ ජීවිත අහිමි කරලා, ඒ කම්කරු ජනතාවට කරන්න හදපු
ෙපෝඩාෙව් තවත් පියවරක්ද ෙම් ආරම්භ කරන්න හදන්ෙන්? ඒ
වාෙග් දායක විශාම වැටුපක්ද තීෙරෝද රථ රියදුරන්ට, ඇඟලුම්
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අෙප් ෙයෞවන ෙයෞවනියන්ට ෙම් ලබා ෙදන්න
යන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි.
එදා උතුරු මැද පළාත් සභා මැතිවරණ සමෙය් සිවිල්
ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින් 40,000ක් ස්ථීර කරනවා කියලා
SMS එෙකන් කිව්වා. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමා ඒක
සහතික කරනවා. එෙහම කළා ෙන්ද? සිවිල් ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය්
40,000කෙග් රැකියා ස්ථීර කරනවා, විශාම වැටුප් වරම් ලබා
ෙදනවා කියලා SMS එෙකන් කිව්වා. අද ඒක කරලාත් නැහැ.
හැබැයි, උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් මැතිවරණයට දින ෙදකකට
ඉස්ෙසල්ලා, රස්සා ස්ථීර කරලා විශාම වැටුප් වරම් ලබා දුන්නා,
SMS පණිවුඩෙයන්. සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින්ට ඒ ලබා දුන්න
ෙපොෙරොන්දුව අදටත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. ඒකයි මම ෙම්කට "පච
වැයක්" කියලා කියන්ෙන්. සිවිල් ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය්
නිලධාරින්ට ලබා ෙදන්න බැරි වුණු විශාම වැටුප, ඇඟලුම්
ක්ෙෂේතෙය් අයටයි, තීෙරෝද රථ රියදුරන්ටයි ලබා ෙදනවාය කියන
එක ෙමොන විහිළුවක්ද? ෙමොන ෙබොරුවක්ද? ෙමොන රැවටිල්ලක්ද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා කිව්වා තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය්
විෙරෝදාර රණවිරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට මාසිකව රුපියල් 750ක්
ලබා ෙදනවා කියලා. පස්ෙසේ, ඒ ෙයෝජනාෙවන් ෙපොලීසිය කප්පාදු
කළා. දැන් ෙමදා අය වැෙයන් කියනවා, ඒ දීමනාව 750ක්
ෙනොෙවයි, 1,000ක් දක්වා වැඩි කරලා තිවිධ හමුදාවටත්,
ෙපොලීසියටත්, සිවිල් ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය් අයටත් ෙදනවා කියලා.
ඒ විධිෙය් ෙපොෙරොන්දුවක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා සත
වශෙයන්ම කියාත්මක කරනවාද? ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට නම්
ඒ ගැන බරපතළ අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට පඩි වැඩි කිරීමක්, ඒ
වාෙග්ම -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have only two more minutes.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No. Today we started the Debate exactly at 10.30 a.m.
So, I cannot give you even one more minute.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් රාජ
ෙසේවක වැටුපක් හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මූලික වැටුප, විෙශේෂ
දීමනා, ජීවන වියදම් දීමනා එකතු ෙවලා තමයි රාජ ෙසේවක වැටුප
හැෙදන්ෙන්. එදා වැටුපට එල්ලපු සියයට 5යි, සියයට 15යි අද
මූලික වැටුපට එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. හැබැයි,
විෙශේෂ දීමනාව අහිමි කරලා තිෙබනවා. රාජ ෙසේවක වැටුප්
වර්ධනය කර තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ දීමනාව අහිමි කරලායි. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සහන ලැෙබන්ෙන් මාණ්ඩලික ෙනොවන
නිලධාරින්ට ජූලි මාසෙය් සහ මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට
සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිටයි. ලබන ජනවාරිෙය් සිට ෙම්වා
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඇයි, තට්ටු මාරු කමයට ඉබි ගමනින්
ෙම්වා කියාත්මක කරන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225කට
අධිසුෙඛෝපෙභෝගී සුපිරි නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කරන්නට මූල
ශක්තිය තිෙබනවා නම් ඇයි, අෙප් රාජ ෙසේවකයන් ලක්ෂ 14කට,
15කට ෙම් සහන ටික ක්ෂණිකව ලබා ෙදන්නට වර්තමාන රජයට
හිතක්, පපුවක් නැත්ෙත්? ඒ ගැන අදහසක් නැද්ද කියලා මා
අහන්න කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට
මත්ෙතන් මා තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. දැන්
විශාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරනවාය කියලා ආණ්ඩුව කියලා
තිෙබනවා. විශාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්නට රුපියල්
මිලියන 35,000ක් අවශ යි. නමුත්, කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට
ඕනෑ විශාම පතිලාභ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 35,000ක්
අවශ ව තිෙබන ෙමොෙහොතක රජය ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 3,790ක් පමණයි කියන එක. මා අහන්න
කැමැතියි, ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට විශාම වැටුප් විෂමතාව
පතිපාදනවලින් කටයුතු කරන්ෙන්
ඉවත් කරන්නට ෙම් මූල
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Okay.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රට ෙනොමඟ යවන, රෙට්
සමස්ත ජනතාව මංමුළා කරවන, ජනතාව වට්ටන, ජනතාව
සහමුලින්ම රවටන්නට උත්සාහ කරපු අය වැයක් හැටියටයි, පච
අය වැයක් හැටියටයි මා ෙම්ක විගහ කරන්ෙන්.
අවසාන වශෙයන් හිටපු ජනාධිපති ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමා
කළ පකාශයකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. එතුමා ෙමෙසේ
කියා තිෙබනවා:

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව ෙපොඩි
අවස්ථාවක් ෙදන්න. විනාඩි ෙදකක් විතර ෙදන්න.

“You can fool all the people some of the time, and
some of the people all the time, but you cannot fool all
the people all the time”.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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"ඔබට සැම ෙදෙනකුම ටික කලකට රැවටිය හැක. නමුත් සෑම
ෙදෙනකුම සැමදාම සදාකාලිකව රැවටිය ෙනොහැක." ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

[පූ.භා. 11.20]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිවරයා විසින්
10වැනි අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ස්තුතිය පිරිනමමින්,
ෙම් අය වැෙය් පතිපත්ති, සංකල්ප වාෙග් පධාන ලක්ෂණ පිළිබඳව
හැඳින්වීමක් කිරීමට මම උත්සාහ ගන්නවා. 2015 අය වැෙයහි
කැපී ෙපෙනන පධාන ලක්ෂණ කිහිපයක් තිෙබනවා. එහි පළමු
වැනි ලක්ෂණය හැටියට එය පරිපූර්ණ අය වැයක් වීම කියලා මම
කියන්න කැමැතියි. මා එෙසේ හඳුන්වන්ෙන්, සමාජෙය් සෑම
ස්ථරයක්ම, ආර්ථිකෙය් සෑම ක්ෙෂේතයක්ම, ආර්ථිකෙය් සියලුම
පෙව්ශ හා කලාප ආවරණය වන ආකාරයට ෙමවර අය වැය සකස්
කර තිෙබන නිසායි.
ෙදවනුව ෙම් අය වැෙය් තිෙබන විෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි, පළමු
වතාවට ජාතික වශෙයන් ඉහළම පමුඛතාවක් මානව සම්පත්
සංවර්ධනය සඳහා ලබා දී තිබීම. හැම දාමත් අපි අධ ාපනය ආදී
ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට සල්ලි ෙවන් කළා තමයි. නමුත් මානව
සම්පත් සංවර්ධනය පරිපූර්ණ සංකල්පයක් විධියට සලකලා,
පාසලට ඇතුළු ෙවන දවෙසේ සිට විශ්වවිද ාලෙයන් පිට වන දවස
දක්වාත්, ඒ අතරතුර ඉෙගන ගන්නා ෙහෝ ඉෙගන ෙගන
අවසන්වන ෙහෝ අධ ාපනෙයන් හැෙළන ෙහෝ සියලුම ෙකොටස්
ආවරණය කරමින්, ඔවුන්ෙග් දැනුම, දක්ෂකම් හා නිපුණත්වය
වර්ධනය කරමින් ජාතික ආර්ථිකයටත්, ජාත න්තර ආර්ථිකයටත්
ගැළෙපන ආකාරෙය් ශමික හමුදාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් අරමුණ
ඇතුව ෙමවර අය වැය සකස් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම
ඒ ගැන සඳහන් කරන්ෙන්, මානව සම්පත් පිළිබඳ ඇමතිවරයා
විධියටයි. අපි අවුරුදු ෙදකක පමණ කාලයක් පර්ෙය්ෂණ කරලා
අමාත මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපු නව මානව සම්පත් පතිපත්තිය
මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. අමාත මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව
master plan එකක් සකස් කළා. එහි අන්තර්ගත සියලු කාරණා
පළමුවැනි වරට ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට ඇතුළත් කරලා
තිෙබනවා. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙමෙතක් කල් ආවරණය ෙනොවූ
ආර්ථිකෙය් සමහර ක්ෙෂේත ෙම් අය වැයට ඇතුළත් කරලා
තිෙබනවා.
නිදර්ශනයක් වශෙයන් කියනවා නම්, ආර්ථික ක්ෙෂේතය තුළ
රාජ අංශය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය තිෙබනවා.
Informal economy කියන්ෙන්ත් ෙපෞද්ගලික අංශයට සම්බන්ධ,
ආර්ථිකෙය් එක ෙකොටසක්. එය තමයි අවිධිමත් ආර්ථිකය. ඒ
ක්ෙෂේතය සමාජෙයනුත් හැලිලා තිබුෙණ්. රජෙය්ත් අවධානය
ෙයොමු ෙනොවී තිබුණු ක්ෙෂේතයක්. ඒ අවිධිමත් ආර්ථික ක්ෙෂේතය
සම්පූර්ණෙයන්ම ආවරණය වන ආකරයට ෙමවර අය වැය සකස්
කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය
විවාදයට සහභාගි ෙවන ෙකොට අපි විපක්ෂෙය් කථාවලට සවන්
දුන්නා. විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කළ පධාන පිතිකරුවන්
ෙදෙදනාෙගන් පළමුවැනි පිතිකරුවා මා මිත රවි කරුණානායක
මන්තීතුමායි. එතුමා වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයක්. අෙනක්
පිතිකරුවා ආර්ථික විද ාඥෙයක් වන හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමායි.
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අපි ඒ ෙදපළෙගන් අෙප්ක්ෂා කළා, මීට වඩා හරවත් විෙව්චනයක්;
පතිපත්තිමය විෙව්චනයක්. අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳව,
අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ග පිළිබඳව, අපි ෙගන යන්නා වූ සමහර
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව, ෙහොඳ නරක පිළිබඳව ගැඹුරට බැහැලා
විෙව්චනාත්මක විශ්ෙල්ෂණයක් අෙප්ක්ෂා කළා. නමුත් කනගාටුයි
කියන්න, එවැනි ෙද්කට සවන් දීමට අපට අවස්ථාව ලැබුෙණ්
නැහැ. ෙමොකද එතැනින් ආරම්භ කරපු විවාදය පහළ මට්ටමකට
ගියා. මම යටත් පිරිෙසයින් එක් ෙකෙනකුෙගන්වත් ෙහොඳ
විශ්ෙල්ෂණාත්මක කථාවක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නව නායකත්වය අෙප්ක්ෂා කරන
නිෙයෝජ නායකයා අද කථා කළා, මිනිත්තු 50ක්. ඔහු
වැඩිෙයන්ම කථා කෙළේ ෙජෝර්ජ් ෙවොෂින්ටන් ගැන; ඒබහම්
ලින්කන් ගැන. එකක් ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා. ඔහු ආර්. ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමාෙග් පුත රත්නය බව නම් හරියටම ඔප්පු කරලා
ෙපන්නුවා, තමන්ෙග් කථාෙව් හරවත්බව ෙකෙසේ වුවත්. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ ගැන කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙකටි ෙව්ලාවක්.
මා පධාන කාරණා කිහිපයකට පමණක් මෙග් කථාව සීමා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම පධාන අය වැය ෙයෝජනා ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා
එක් කාරණාවක් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙලෝක ආර්ථිකය අපි අද මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගයන් පිළිබඳ ෙම්
ගරු සභාව දැන ෙගන සිටින්නට ඕනෑ. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම්
ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්, 2005 දී බව. ෙම් දහවැනි අය වැය. අපි අය
වැය දහයක් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම එක්සත් ජාතික
ෙපරමුණ 2004 බලයට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කළ අය වැයත් එක්ක
අය වැය 11ක් කියන්න පුළුවන්. සරත් අමුණුගම මෙග් මිතයා
ඉදිරිපත් කරපු අය වැයත් එක්ක අය වැය 11ක්.
ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය අරෙගන බලන ෙකොට අපට පැහැදිලිව
දක්නට ලැබුණු ෙදයක් තිෙබනවා. ආර්ථික වශෙයන් ගත්තාම
2007 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඇති වුණ ආර්ථික අවපාතය, 1920
ගණන්වලින් පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් පබලතම බලපෑමක් ඇති වුණ
ආර්ථික අර්බුදයක්. එය 2013 ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට පහවී
ගියත්, ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන ආර්ථිකය වන ඇෙමරිකන්
ආර්ථිකයටත්, යුෙරෝපා ආර්ථිකයටත් තවම ඒෙකන් ෙගොඩ එන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 2013 ඉඳලා පුරා වර්ෂයක් ගත ෙවලා
තිබුණත් ඒෙක් සුබවාදී ලක්ෂණ තවමත් අද අපට ෙපෙනන්න
නැහැ. අද අයිඑම්එෆ් එක, ෙලෝක බැංකුව කියා සිටින්ෙන්
ඇෙමරිකන් ආර්ථිකෙය් නිෂ්පාදන යුෙරෝපෙය් ඊ ළඟ අවුරුද්ෙද්ත්
-2015ත්- ඉතා පල්ෙලහාට වැෙටනවා කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ කාරණාව කිව්ෙව්
ඇයි? අපි ෙමවැනි ජාත න්තර පරිසරයක තමයි පසු ගිය අවුරුදු
කිහිපය අය වැය 11ක් ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් අපි කියන්න
කැමැතියි, 2009 මැයි මාසය දක්වා අවුරුදු 30කට ආසන්න
කාලයක යුද්ධයක් පැවතිලත්, ජාත න්තර පරිසරය අහිතකරව
තිෙබද්දීත් අපි නිදහසින් පස්ෙසේ ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට
2005 සිට 2014 දක්වා අඛණ්ඩව සියයට 6 ඉඳලා සියයට 8ක්
දක්වා ආර්ථික පගතියක් ලබාගත් බව. එවැනි පගතියක් කිසිම
රජයක් යටෙත් ලබාෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්ක සත යි.
මෙග් මිත ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා සංඛ ා ෙල්ඛන
තුට්ටුවකට දාලා කථා කරන්න පටන් ගත්තා. ෙම්ක කවුරුවත්
අභිෙයෝගයට ලක් කරලා නැහැ. ජාත න්තර මූල අරමුදල,
ෙලෝක බැංකුව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය, අෙනකුත් සියලු
රටවල් අභිෙයෝගයට ලක් කරලා නැහැ. ෙම්ෙක් ෙපොඩි ෙපොඩි
වැරැදි
තිෙබන්න පුළුවන්. මූලික වශෙයන් අෙප් ජාතික
ආර්ථිකෙය් වටිනාකම ෙඩොලර් බිලියන 67යි. ෙඩොලර් බිලියන
67ක ආර්ථිකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි පුංචි
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ආර්ථිකයක් තමයි. ෙලෝක ආර්ථිකෙය් වටිනාකම බිලියන
60,000යි. ෙඩොලර් බිලියන 60,000න් ෙඩොලර් බිලියන 67ක්
කියන්ෙන් ඉතාම ෙසොච්චමක්. අපි මහා මුහුෙද් තිෙබන ෙපොඩි
දූපතක්. අෙප් ආර්ථිකයත් ඒ වාෙග් තමයි. නමුත් ඒ පුංචි ආර්ථිකය
ජාත න්තර වශෙයන් අහිතකර තත්ත්වයක් තිෙබද්දීත් අඛණ්ඩව
සියයට 6ටත්, 8ටත් අතර පමාණයක් දිගටම යන ආකාරෙය්
වර්ධනයක් ලැබුවා. එක අවුරුද්දක තමයි අඩු වුෙණ්. අවසාන
යුද්ධය තිබුණු අවුරුද්ෙද් තමයි එය අඩු වුෙණ්.
ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කියන ෙකොට ඒක හැම
එක්ෙකෙනකුටම ලැෙබන පමාණය කියලා නිගමනය කිරීම
වැරදියි. මුළු ජනගහනෙයන් ෙබදලායි කියන්ෙන්. එෙහම තමයි
සංඛ ා ෙල්ඛන. ෙතෝමස් පිකටි කියලා පංශ ආර්ථික විද ාඥෙයක්
අලුත්ම ෙපොතක් ලියලා තිෙබනවා. එය කාල් මාක්ස්ෙගන් පස්ෙසේ
පාග්ධනය ගැන ලියාපු එකම ෙපොත. තවම ඒ ෙපොත ලංකාෙව්
නැහැ. අපි කීප ෙදෙනක් ඒ ෙපොත ෙහොයා ගත්තා. මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මහෙල්කම්තුමාට ෙයෝජනා
කරනවා, ඒ ෙපොතක් ෙගනැත් පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය්
තබන්න කියලා.
දහනවවන ශතවර්ෂය, විසිවන ශතවර්ෂය, විසි එක්වන
ශතවර්ෂය කාලය තුළ ෙලෝක ආර්ථිකය කියාකාරී වුණු ආකාරය
පිළිබඳව ඓතිහාසික වශෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරලා අන්තිමට බැස
ගත් නිගමනයක් තිෙබනවා. අෙප් සමාජය තුළ අසමානතා
ව හයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා, ඒකට අත තියන්ෙන්
නැතුව ෙපොදු ජනතාවට විමුක්තියක් ලබා ෙදන්නට බැහැයි කියලා
නිගමනයකට බැහැලා තිෙබනවා. කාල් මාක්ස් හිටිෙය් නැහැ,
විසිවන ශතවර්ෂෙය්. කාල් මාක්ස් හිටිෙය් නැහැ, විසි එක් වන
ශතවර්ෂෙය්. නමුත් ඔහු ආරම්භ කළ ෙදයින්, අවසානෙය්
ඓතිහාසික වශෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරලා අද ෙලෝකයට ඉදිරිපත්
කරනවා. එම ගන්ථෙය් ෙතෝමස් පිකටි සඳහන් කරලා තිෙබන
කාරණාවක් තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරලා දුන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ජීවත් වන්ෙන් in a
world of insecurity, instability, inequality and poverty.
දරිදතාව, අසමානතාව, අස්ථාවරභාවය හා අනාරක්ෂිතභාවය පිරි
ෙලෝකයකයි අපි ජීවත් වන්ෙන්. හැබැයි ඊට සමගාමීව විද ාව හා
තාක්ෂණය ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට දුවන, සියලු සම්පත් ජනතාවට
ලබා ෙදන ආකාරෙය් මායාකාරී විධියට සමාජ බිහි කරන
ආකාරෙය් පවණතාවක් තව පැත්තකින් තිෙබනවා. ෙම්
පතිවිෙරෝධතාව තුළින්, ෙම් ෙදෙක් ගැටුම තුළින් තමයි ෙලෝකය
ඉස්සරහාට යන්ෙන්. ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් පුංචි ආර්ථිකය
හමුෙව් අපට තිෙබන පධාන කාරණා අභිෙයෝග කීපයක් අපි
පැහැදිලි කර ගනිමු, ෙම් සියල්ලක් ගැනම කථා කරන්නට
ෙව්ලාවක් නැති නිසා.
අප හමුෙව් ඇති එක් අභිෙයෝගයක් තමයි අෙප් විෙද්ශ සම්පත්
පමාණය. එය අද ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබනවා. හැබැයි එය
අභිෙයෝගාත්මක තත්ත්වයක තිබුණා. යුද වකවානුෙව් සමහර
අවස්ථාවල අපි ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දුන්නා. නමුත් අද
ෙහොඳ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එය අද ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්න සංඛ ාවක පවතිනවා.
තවත් පැත්තකින් අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය
තමයි ණයබරතාව. අපි ණය අරෙගන තිෙබනවා. ණය ගැනීම
වරදක් ෙනොෙවයි; අපරාධයක් ෙනොෙවයි. ණය ෙනොගන්නා රටක්
ෙලෝකෙය් ඇත්ෙත් නැහැ. අද ඇෙමරිකාව වැඩිෙයන්ම ණය
ගන්ෙන් චීනෙයන්. චීනය තමයි වැඩිෙයන්ම ඇෙමරිකාවට ණය
සපයන්ෙන්. ණය ගැනීම රාජ යක් වශෙයන් අවශ යි. ඒ ණය
අපට දරාගත හැකි පමාණයට- manageable and affordable
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level - එෙක් අපි තවම තියා ෙගන තිෙබනවා. අපට ඒක ඉදිරිෙය්දී
තර්ජනයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලමින්,
විමසිල්ෙලන් ඉන්න නිසා ඒ ණය ෙගවන්න අපහසු තත්ත්වයට අපි
පත් ෙවලා නැහැ. ඒ අභිෙයෝගයත් අපි පාලනය කර ෙගන
තිෙබනවා.
තුන්වන අභිෙයෝගය අපට පාලනය කරන්න බැරි
අභිෙයෝගයක්. ඒ ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
විපක්ෂෙයන් කථා කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තුව සිටියත්
කවදාවත් ෙම් ගැන විපක්ෂෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි
අසමර්ථ ෙවලා තිබුණු කාරණා තිබුණා, පසු ගිය අවුරුදු දහය
තුළම. විපක්ෂෙයන් ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැති නිසා, ඔවුන්
ඒවා විෙව්චනය කරන්ෙන් නැති නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන,
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් පශ්න මතු කරමිනුයි මම ෙම් කථා
කරන්ෙන්, ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහාත්, ෙම් ගැන විවාදයක්
ඇති කිරීම සඳහාත්. අපි අසමර්ථ ෙවලා තිෙබන එක කාරණාවක්
තමයි රජෙය් ආදායම වැඩි ෙනොවීම. අෙනක් අභිෙයෝග අපට
පාලනය කර ගන්න පුළුවන්.
අද අෙප් රජෙය් ආදායම කීයද? රජෙය් අදායාම, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 12ක් ෙහෝ සියයට 13ක් ෙවනවා. ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් එය සියයට 14ක් ෙවයි කියලා තක්ෙසේරු කරලා
තිෙබනවා. සැක සහිතයි. ෙමොකද, අතීත අත් දැකීම් තිෙබන නිසා.
නමුත් ෙම්ක පශ්නයක්.
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 1977 දී ගරු සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙගන් රට භාරෙගන, 1978 දී විවෘත
ආර්ථිකය ආරම්භ කරන ෙකොට එදා රජෙය් ආදායම, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24යි. නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය එදා
සිට බහින්න පටන් ගත්තා. එෙහම බහින්න පටන් ගත්ෙත් අලුත්
ආර්ථික පතිපත්තිය නිසායි; නව ලිබරල් වාදය ආරම්භ කිරීමත්
එක්කයි. සියලුම වාණිජ බැංකු වාර්තා අරන් බලන්න. 1978 සිට
බහින්න පටන් ගත්තා. එදා සිට තවමත් බහිනවා. ඉතින් ඒකට
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමවරත් අපි විවිධාකාරෙයන් රජෙය්
ආදායම තර කර ගැනීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒක
පශංසනීයයි. ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, Sri Lanka Customs,
Department of Excise ඒ සියල්ලම අද පරිගණකගත කරන
තත්ත්වයට පත් කරලා, එෙහම පිටින්ම බදු මඟහැරවීම් පියවා
ගැනීමට, ඒ පශ්නයට මුහුණ දීමට උත්සාහ කර තිෙබනවා. නමුත්
එය පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. අෙප් බදු පතිපත්තිෙය් ෙවනසක්
වීම අනිවාර්යෙයන්ම අවශ යි.
මම ෙම් කියන ෙදය රහසක් ෙනොෙවයි. මම ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 2005 අය වැෙය් ඉඳලා කථා කරනවා; 2015
අය වැෙය්දීත් කථා කරනවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් තිබුණු
සම්මන්තණෙයදීත් - අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ෙම් සියලුම
ඇමතිවරුන් සහ සියලුම නිලධාරින් හිටියා - ඒ සියලුම ෙදනා
ඉදිරිපිටදී මෙග් ෙම් මතය ඉදිරිපත් කළා. මම එය දිගටම
අරෙගන යනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, 1978 ඉඳලා තමයි අලුතින්
indirect tax එක වැඩි ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත් direct tax
එක අඩු වුණා. Indirect tax කියන්ෙන් ජනතාව මත බදු බර
පටවන එකයි. Import duty වලින්, බඩු මිෙලන් ඒක අය කර
ගන්නවා. ෙම්ක ආරම්භ ෙවන්ෙන් 1978 වර්ෂෙය් ඉඳලායි. එදා
ඉඳලා බදු අනුපාතය සියයට 88යි. සියයට 88යි වක බද්ද - indirect
tax - එක. ඒ පැත්ෙතන් indirect tax එක. අනික් පැත්ෙතන් ඍජු
බද්ද සියයට 12යි. දැන් ෙම්ක ටික ටික ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.
රජෙය් ආදායම නැති ෙවන ෙකොට ෙමොනවාද, මතු වන පශ්න?
අපට අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට, සුබසාධනයට අවශ මුදල් අඩු
ෙවනවා. සාමාන ෙයන් සමාජෙය් පහළම තලයට අවශ මුදල්
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[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

අඩු ෙවනවා. ෙමොකද, පරිෙභෝජනයට අවශ වන ෙද්වල් අඩු
ෙවනවා. අපට කන්න මුදල් ණයට ගන්න බැහැ. අපි සියලුම ණය
ගන්ෙන් ආෙයෝජනවලටයි. ෙම් ඔක්ෙකොම පාරවල් එෙහම හදලා
තිෙයන්ෙන් ණය මුදල්වලින්. නමුත් අපි කන්න ෙබොන්න ණය
ගන්ෙන් නැහැ, කවදාවත් අරෙගන නැහැ, ඒක ඔප්පු කරලා
ෙපන්වන්න පුළුවන්.
එපමණක් ෙනොෙවයි. රජෙය් ආදායම වැඩි කිරීමට තිෙබන බදු
මාර්ගය අපට තවත් ෙහේතුවක් නිසා අවශ ෙවනවා. පසු ගිය
අවුරුදු 10 තුළ අෙප් රට තුළ විශාල මධ ම පන්තියක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා; හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
සංඛ ාෙල්ඛන ෙවනම පස්ෙස බලන්න ඕනෑ.
එෙහම බැලුවාම ෙපෙනනවා, අද පාෙර් වාහන දුවන හැටි.
ජනගහනය මිලියන 20යි; mobile phones මිලියන 23යි. Tax
structures ගත්තත්, ෙමොනවා ගත්තත් ඒවා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක තමයි, රෙට් ආර්ථික වර්ධනය. ඒකත් එක්කම නිල
ආර්ථිකයට සමගාමීව විශාල කළු ආර්ථිකයක් තිෙබනවා - black
economy. There is an official economy and non-official
economy. හැබැයි. ෙම් ෙදකටම අපට තවම විසඳුමක් ලැබිලා
නැහැ. ඒකට තිෙයන එකම මාර්ගය බදු මාර්ගය. ඒක
ෙනොකෙළොත් ඇති විය හැකි පතිඵලය ෙමොකක්ද?
Thomas Piketty පංශ ජාතික ආර්ථික විෙශේෂඥයා කියා
තිෙබන ආකාරයට සමාජයක පහළ මට්ටෙම් බදු පතිශතයක්
අරෙගන ගිහින් ඒ අනුව රජෙය් ආදායම් මාර්ගය ෙතෝරා ගත්ෙත්
නැත්නම්, ඒ සමාජය තුළ අවසානෙය්දී ඇති විය හැකි තත්ත්වයක්
තමයි සමාජ අසාධාරණත්වය වැඩි වීම. එයින් ආදායම් පරතරය
වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙද්පළ අයිතිය සම්බන්ධව පරතරය වැඩි
ෙවනවා. වැඩි වුණාම සමාජය තුළ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති
ෙවනවා - social tension. ඔය අපරාධ රැලි ඔක්ෙකොම එන්ෙන්
ඒකයි. ඒක උල්පත, ෙමතන පතිපත්තිය. අෙප් ආගමික නායකයන්
සියලු ෙදනාම ෙම් පිළිබඳව කථා කළාට පශ්නයක් නැහැ. සමාජ
විද ාඥයින් කථා කරනවා; ආර්ථික විද ාඥයින් කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා, ෙමතැන
පතිපත්තිමය කාරණාවක් තිෙබනවා. එතැනට අත තැබීම අවශ යි.
ඒ පතිපත්තිය අනුව ෙලෝකෙයන්ම අඩුම ආදායම් බදු ෙගවන රට
අෙප් රට. ඒක සියයට 24 යි. ඒක පමාණවත් නැහැ. ඒක නිසා, අද
රට තුළ සමාජයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ඔවුන් ඉතිරි කරන්ෙන්
නැහැ. අපි ඉතිරි කරන්ෙන් කීයද? දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 18යි,19 යි,20යි. පරිෙභෝජනය කරනවා. බදු ෙගවන්ෙන්ත්
නැහැ; ආෙයෝජනය කරන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම බලන ෙකොට
පරිෙභෝජනය පැත්ෙතන් වැඩියි. යුද්ධය අවසාන වුණායින් පස්ෙසේ
පරිෙභෝජනෙය් පතිශතය සියයට 70කින් වැඩි වුණා. එම නිසා
පරිෙභෝජනය යම් පමාණයකට පාලනය කිරීමටත් බදු කමය
ඉවහල් ෙවනවා. ඒ පරිෙභෝජනෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට
කරන්ෙන් මධ ම පන්තිෙය් අලුත් තලය; අලුත් ස්ථරය; අලුත්
කට්ටිය. ඉහළම තලෙය් global middle-class එකක් තිෙබනවා.
ඒක ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අලුෙතන් ඇති වුණ එක
ගැනයි. ඔවුන් වැඩිය ඉතිරි කරන්ෙන්ත් නැහැ; ඔවුන් ආෙයෝජනය
කරන්ෙන්ත් නැහැ; ඔවුන් බදු ෙගවන්ෙන්ත් නැහැ; කන - ෙබොන
එක විතරයි කරන්ෙන්. එම නිසා රජයක් වුණාම ඒ සඳහා
නායකත්වය දීම අවශ යි. ඒ සදහා පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම
අවශ යි. එය අද ෙහෝ ෙහට කළ යුතුයි. පතිපත්තියක් නැත්නම්
අවසානෙය්දී බරපතළ පශ්නවලට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙවනවා.
එම නිසා ඒ කටයුත්ත කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. එය
පතිපත්තිමය කාරණාවක්. සංඛ ාෙල්ඛන, පතිවිෙරෝධතා ඒවා
ෙම්වා අරෙගන කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්
නැහැ. මූලික වශෙයන් - සංකල්පමය වශෙයන් - තිෙබන
තත්ත්වය ගැනයි කියන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 10ක
කාලය තුළ අෙප් අවධානය වැඩිෙයන් ෙයොමු වූෙය් ෙමොනවාටද?
ෙභෞතික සම්පත් වර්ධනයට. නැත්නම් infrastructure
development වලට. 2000 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ඒ ගැන අඩු
අවධානයකුයි ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ්. ආර්ථික සංවර්ධනයට
පමුඛත්වය දිය යුතුමයි. ඒ infrastructure එෙකන් තමයි
ආර්ථිකය පණ ගැන්වූෙය්. ඒ වාෙග්ම පුංචි දූපතක ඉන්න අපට
තිෙබන ස්වාභාවික සම්පත් ෙදස බැලුවාම, අපට තිෙබන
ස්වාභාවික සම්පත් සීමිතයි. ඊට එහා ඒවා අපට වැඩිය පාවිච්චි
කරන්නට බැහැ.
ඊළඟට තිෙබන්ෙන් අෙප් මූල සම්පත්. මූල සම්පත් අපට
ඕනෑ. නමුත් මූල සම්පත් අපට නැහැ. එම නිසා අපට ණය
ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය කථාව
ඇතුළත් ෙපොෙත්ත් මුල පිටුෙව් "Emerging Knowledge
Economy" යනුෙවන් සඳහන් කර තිෙබන අතර, ඒ ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. "Knowledge Economy"
කියන්ෙන් මානව සම්පත් වර්ධනය කිරීෙම් පශ්නය. අද ෙලෝක
ආර්ථිකයත් යන්ෙන් ඒ ෙදසටයි. එම නිසා ස්වාභාවික සම්පත්
තිබුණත්, ෙභෞතික සම්පත් තිබුණත්, මූල සම්පත් තිබුණත්,
මානව සම්පත් කියන්ෙන් ශමයටයි; අත් ෙදකයි ,ෙමොළයයි
පාවිච්චි කරන අපටයි. ෙම් අවට වට පිට බලන්න. ෙම්වා සිලලක්ම
කවුද, නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්? ස්වභාව ධර්මයා නිර්මාණය
කරපු ෙදයක් හැරුණාම අද ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන
සියල්ලක්ම නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන් ෙම් අත් ෙදකයි,
ෙමොළයයි පාවිච්චි කරලායි. ෙම්කටයි ශමය කියා කියන්ෙන්. අද
ශමය කියන ෙකොට බුද්ධියත්, ශමයත් කියන ෙදක එකටයි
ගන්ෙන්.
අද 16වන ශත වර්ෂෙය් 17 වන ශත වර්ෂෙය් කාලය වාෙග්
ෙනොෙවයි. ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් අත් ෙදක විතරයි. අද මිනිසාෙග්
ෙමොළය දියුණු ෙවලා නිසා අලුත් ෙද්වල් ෙසොයා ගන්නවා. එම
නිසා 21වන ශත වර්ෂෙය් "Knowledge Economy" එකයි
ආර්ථික සංවර්ධනයට පදනම ෙවන්ෙන්. එම නිසා මානව සම්පත්
සංවර්ධනය අවශ යි. ඒ නිසා අෙප් අමාත මණ්ඩලය තීරණය
කරලා ඒ කාර්ය භාරය මට පැවරුවා. අෙප් විෙශේෂඥෙයෝ
ගණනාවක් - විසිපහක් විතර - ඉන්නවා. විශ්වවිද ාල
මහාචාර්යවරුන්,
පරිපාලන
නිලධාරීන්
ඒ
වාෙග්ම
සැලසුම්කරුවන්, plannersලා සියලු ෙදනාම ඒකට එක්කාසු
ෙවලා, මුළු රට පුරා හැම තැනම ගිහින් කරුණු අධ යනය කරලා
ඒ ෙසොයා ෙගන ආපු කාරණා අරෙගන තමයි, අද ෙම්
"Knowledge Economy" එක ෙගොඩනැඟීෙම් ඇති අවශ තාව
තහවුරු කිරීමට තිෙබන සාධක අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එම නිසා
අද පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා, -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have only one minute more.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව මිනිත්තු 5ක්
ෙදන්න. මට මිනිත්තු 30ක් කථා කරන්නය කිව්වා. ලැයිස්තුෙව්
දමලා තිෙබන්ෙන් මිනිත්තු 25ක් කියලායි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, the time allotted to you is only 25
minutes.
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[පූ. භා. 11.47]

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

ඊෙය් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා මට මිනිත්තු
35ක් ගන්නය කියා. දැන් බලන ෙකොට මිනිත්තු 25යි. එම නිසා
මට තව මිනිත්තු 5ක් ෙදන්න. මා වල්-පල් කථා කරන්ෙන් නැහැ
ෙන්. ඔළුවට වාෙග්ම හිතන්න කෑම ටිකක් ෙදන්නයි උත්සාහ
කෙළේ. ඒකත් එපාය කියනවා නම් මම වාඩිෙවන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්
රජෙය් ආදායම පැත්ෙතන් බලලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි
ව වස්ථාදායකය වශෙයන් ෙම්කට දායක ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා
පරිපාලනය කරන්ෙන් විධායකයයි. අෙප් ෙම් වාර්තාව අරෙගන
බලන්න. පළමුවන වතාවට අෙප් රාජ ආයතන, වාණිජ ආයතන,
බැංකු පද්ධතියත් එක්ක මූල ආයතන 55න් අලාභ ලබා
තිෙබන්ෙන් ආයතන 8ක් පමණයි. ඒ ආයතන අෙටනුත් විදුලිබල
මණ්ඩලය හා Ceylon Petroleum Corporation එක ලාභ ලබන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව දැනට අපට වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා. එතෙකොට තව ආයතන හයයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමය අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවූ ෙදයක්. ෙකෝප්
එෙක් සභාපති වශෙයන් මම ඒ පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ වනවා. පසු
ගිය අවුරුදු හතර තුළ ෙම් ආයතන ටික අපි තුන් වතාවක්
විමර්ශනය කළා. අපි සමහර ආයතන හතර පස් වතාවක් ෙකෝප්
කමිටුවට ෙගන්වූවා. කඩා පනින හමුදාවක් විධියට සමහර
ආයතනවලට පරීක්ෂණ කරන්න අපි ගියා. ඒක නිසා අද ෙකෝප්
එකට ෙගන්වන ආයතන පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ කැබිනට්
මණ්ඩලයට ෙවලාවට වාර්තා සපයනවා. ඒ වාර්තා සපයන්ෙන්
නැති ආයතනයක් අද ෙසොයා ගන්න නැහැ. සියලුම ආයතන 2011,
2012 ෙවන ෙකොට ෙකෝප් එකට වාර්තා සපයා තිබුණා. නමුත්
මම ෙම් ෙකෝප් එක භාර ගන්න ෙකොට අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ඒ
වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට සපයා තිබුෙණ් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා වාෙග් ෙවොෂින්ටන්ෙග් ෙනොෙවයි, ඒබහම් ලින්කන්ෙග්
ෙනොෙවයි, ෙහට අනිද්දා අෙප් රටට එන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන
ආගමික නායකෙයකුෙග් පකාශයක් උපුටා දක්වන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
මීට සතියකට ඉස්ෙසල්ලා television interview එකකදී Pope
Francis ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියපු ෙද් මම ඉස්ෙසල්ලා කියන්නම්.

"The developed countries attempt to exploit other
peoples' natural resources and markets by generating local
and regional wars. Their economic system demands them
to do so".
ෙම් ෙද් කියන්ෙන් කාල් මාක්ස් ෙනොෙවයි, මාක්ස්වාදිෙයකු
ෙනොෙවයි, සමාජවාදිෙයකු ෙනොෙවයි. ජනගහනය මිලියන
ෙදකකට නායකත්වය ෙදන ෙහට අනිද්දා අෙප් රටට එන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන පැන්සිස් පාප්වහන්ෙසේ කියනවා, ෙම් පශ්න
ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්, වර්තමාන යුද්ධ ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙම් අර්ථ කමයයි කියලා.
ඒ වාෙග්ම ඊට ඉස්ෙසල්ලා සිටි පාප්වහන්ෙසේෙග් පකාශයකුත්
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 2007
වර්ෂෙය්දී ෙලෝකෙය් ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය - ආර්ථික අවපාතය එතුමා දැක්කා. ඒ කියන්ෙන් එක්දහස් නවසිය විසිගණන්වලින්
පස්ෙසේ ඇති වූ ෙලෝක මහා අර්බුදය. ඇෙමරිකාව කඩා වැටුණු
හැටි, යුෙරෝපය කඩා වැටුණු හැටි ෙබනඩික්ට් පාප්වහන්ෙසේ
දැක්කා. එතුමා එදා කියපු ෙද් මම ෙමතැනදි මතක් කර ෙදන්නට
කැමැතියි. "In order to find where you have gone wrong and
what caused economic crises, go back to Karl Marx and read
Das Kapital" කියා එතුමා කිව්වා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව්
දසවැනි අය වැය පිළිබඳ විවාදයට එක් ෙවමින් වචන ස්වල්පයක්
පකාශ කිරීමට ලැබීම ගැන මම අතිශයින්ම සතුටු වනවා. ෙම් අය
වැය ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් සමහර
ඇමතිවරු ෙම් ගැන කිව්ෙව්, ඉතිහාසෙය් වැඩිම සහන දීපු අය වැය
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් වතාෙවදියි කියලායි. පසු ගිය අය වැයවලින්
එතරම් සහන ලැබුෙණ් නැති බව තමයි ඒ පකාශෙයන් ඔවුන්
අදහස් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන විද්වතුන් යැයි කියා
ගන්නා සමහර උදවිය ෙම් අය වැය විගහ කෙළේ, ෙම් ආණ්ඩුව
හිටවපු ෙගඩිය දැන් පැළයක් ෙවලා, පැළය ගස ෙවලා, ඒ ගෙහන්
ෙගඩි කඩා ගන්නවා වාෙග් පතිලාභ හිමි වන අය වැයක් කියලායි.
ඒ වාෙග්ම රජයට හිතවත් තවත් සමහර විද්වතුන් කිව්ෙව්, ඔන්න,
යුද ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ දැන් තමයි ජනතාවට සහන ෙදන්න
පටන් ගත්ෙත් කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙවන ෙකොට රෙට්
බහුතරයක් ජනතාව වාෙග්ම, ස්විට්සර්ලන්තෙය් බැංකුත්, සීෙෂල්ස්වල බැංකුත්, ෙම් රෙට් බැංකුත් දන්නවා පසු ගිය කාලය
පුරාවටම ෙගඩි කැඩුෙව් කවුද -ඵල ෙනළුෙව් කවුද- කියන එක.
ෙහොරකෙම්, වංචාෙව් අතිරික්තය පිට රට බැංකුවල තැන්පත් කෙළේ
කවුද කියන එක ඒ මම සඳහන් කරපු හැම ෙකෙනක්ම ෙහොඳට
දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රජය පැත්ෙතන් විවිධ
කතන්දර කියද්දී, ස්වාධීන අදහස් දරන ආර්ථිකය ගැන දන්නා
විද්වතුන් කිව්ෙව් ෙමොනවා ද? ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව්, ෙම්කත්
කඩෙවන ෙපොෙරොන්දුවලින් පිරුණු ඉලක්කම් විජ්ජාවක් වැනි
තවත් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් විතරයි කියන එකයි. ඒ විධියට
තමයි ඔවුන් ඒ ගැන විගහ කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්සර මිනිසුන් පුදුම
උනන්දුවකින් තමයි අය වැය කථාවට ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන්. ඒ
කාලෙය් වැඩිපුර තිබුෙණ්, ගුවන් විදුලිය. ආචාර්ය එන්.එම්.
ෙපෙර්රා මුදල් ඇමතිතුමා, ෙරොනී ද මැල් මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය
ඉදිරිපත් කරනවාය කිව්වාම මිනිස්සු ගුවන් විදුලියට කන් දී ෙගන
ෙමොනවා ද ෙවන්ෙන් කියලා බලා ෙගන සිටියා. ජනතාවට
ෙමොනවා ද අය වැෙයන් ලැෙබන්ෙන් කියලා බලා ෙගන සිටියා.
නමුත්, අද එෙහම උනන්දුවක් නැහැ. ජනතාවෙග් ඒ විශ්වාසය බිඳ
වැටිලා. අය වැය බාල්දු කරලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය එෙහම බාල්දු කිරීෙම් වගකීම
සම්පූර්ණෙයන්ම වර්තමාන ආණ්ඩුව භාර ගත යුතුව තිෙබනවා.
ඉතිහාසය පුරාම ෙම් ආණ්ඩුව, ෙදන්නම් කාසි ෙපන්නලා අන්තිමට
ෙබොරු කරලා, "ෙදන්නම් බැෙට්" පතිපත්තිය තමයි කියාත්මක
කෙළේ. වර්තමාන සන්ධාන ආණ්ඩුව ෙබොරුව විලාසිතාවක් කර
ෙගන, 2015 වසරට අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ, හරියට ඡන්ද
ෙව්දිකාවකට නැඟලා ෙපොෙරොන්දු ලබා ෙදන විධියටයි. ඡන්දය
ගන්නම් කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි, ෙම් පච අය වැය එදා
ඉදිරිපත් කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් අය
වැෙයන් තමයි, රෙට් ඉදිරි දිශානතිය ගැන අවෙබෝධයක් ලබා
ගන්ෙන්. නමුත්, ෙම් අය වැෙයන් එෙහම කිසිවක් ෙපන්නුම්
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් සියලුම
අමාත ාංශවලට ෙවන් කර තිෙබන මුළු මුදල - වියදම - හැටියට
ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 181,229යි. ෙම්ෙකන්
රුපියල් ෙකෝටි 78,786ක්ම ෙවන් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්
රාජපක්ෂවරුන්ෙග් අමාත ාංශවලට වීම ගැනත් අද රෙට් ජනතාව

669

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

කථා කරනවා. ඒ මුදල, ගිය වර ෙවන් කළාට වඩා රුපියල් ෙකෝටි
11,004කින් වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. එෙහම බලද්දී ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක රෙට් අය වැය ද, එෙහම
නැත්නම් රාජපක්ෂවරුන්ෙග් අය වැය ද කියලා සාමාන
ජනතාවට හිෙතන එක ගැන අපි පුදුම විය යුතු නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඡන්දයක් කෙට් තබා
ෙගන ෙගනාපු ඇස්බැන්දුම් අය වැය දකිද්දී අපට නම් ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පැටිකිරිය තමයි දිගටම මතක් ෙවන්ෙන්; 2005 වර්ෂෙය්
මහින්ද චින්තනෙයන් කියපු ෙපොෙරොන්දු කන්දරාව, පසු ගිය වසර
නවය පුරාම අය වැය කථාවල කියපු සුන්දර වගන්ති, දීපු
ෙපොෙරොන්දු තමයි අපට දිගටම මතක් ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු දහයකට පමණ කලින් මහින්ද
චින්තන ෙපොෙත් 48 වැනි පිටුෙව් ෙමොකක්ද කියා තිෙබන්ෙන්?
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම මහා පරිමාණ
කර්මාන්තශාලාවක් ඇති කරලා නව කර්මාන්ත 300ක් පිහිටුවන්න
කටයුතු කරනු ලැෙබ් කියලා කියනවා. එෙහම මහා පරිමාණ
කර්මාන්තශාලා ඇති කරනවා කියලා, අෙප් කාලෙය් ඇති කරපු
කර්මාන්තශාලාත් වැෙහන්න ඉඩ ඇරලා, අවුරුදු දහයකට පසුව
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත්, එදා කර්මාන්තශාලා 300ක් ඇති කරනවා
කියපු කටින්ම කියනවා, නැවත කර්මාන්තශාලා 300ක් හදන
ආකාරය ගැන. එදා එෙහම කියපු නායකයාම තමයි, අද ඇවිත්
ජනාධිපතිවරණයක් කෙට් තබා ෙගන ආපසු ඒ කතන්දරය
කියන්ෙන්.
මහින්ද චින්තන ෙපොෙත් 21වැනි පිටුව බලන්න. ඒෙක්
තිෙබනවා මීට අවුරුදු දහයකට කලින් දීපු ෙපොෙරොන්දු. සෑම
ගමකටම වසරකට නිවාස 25 බැගින් ඉදි කරනු ලැෙබ් කියලා
ඒෙක තිෙබනවා. එෙහම කියපු කටින්ම තමයි, අවුරුදු දහයකට
පසුව, ජනාධිපතිවරණයක් කෙට් තබා ෙගන, ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා නිවාස හදන ආකාරය ගැන සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජාවන්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලා ෙමන්න ෙම්
පැටිකිරිය තියාෙගන හිටියාට, දැන් අර පිම්බිලා තිබුණු පතිරූපෙය්
හුළං බැහැලා තිෙබනවා. ගිෙලන්න යන අවස්ථාෙව් සහන පිදුරු
ගෙහේ එල්ලිලා, නැවත ඡන්දය බලාෙගන, "උඩින් සුන්දර, යටින්
ගින්දර" අය වැයක් ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව්, අපට ආණ්ඩුෙව්
ඉතිහාසය අමතක කරලා කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
අපට මතකයි, විෙටක කිව්වා උපෙත් සිට අවුරුදු පහක් වන
තුරු දරුවන්ට කිරි ගන්න රුපියල් 200ක දීමනාවක් ෙදනවාය
කියා. අද වන තුරු ඒක ලැබුණාද කියන පශ්නය ජනතාව තුළ
තිෙබනවා. ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදන හැටිත්
කිව්වා. 2006 අය වැෙය්දී තමයි කිව්ෙව්, දරුවන්ට කිරි ෙදන
අම්මලාට මාස හයක් යන තුරු රුපියල් 200ක දීමනාවක් ලබා
ෙදනවාය කියා. ආබාධිතෙයක් සිටින පවුලකට රුපියල් 3,000ක්
ෙදන්න කටයුතු කරන හැටි 2012 අය වැෙයන් කිව්වා. 2013 දීත්
එය කියලා, 2014 වසරට ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දීත් ඒකම කියලා
සතයක්වත් ෙනොදී, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු අත්පුඩි
ගහද්දි, ආබාධිතෙයකු සිටින පවුලකට රුපියල් 3,000ක් ෙදන හැටි
නැවත වතාවක් 2015 වසරට ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දී ඒ කටින්ම,
ඒ විධියටම කිව්වා.
ෙම් ඡන්දයට අද තවත් කතන්දර ෙගොඩක් කියනවා. අපට
මතකයි, 2013 අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා කුඩා හා මධ පරිමාණ
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදකයින් දිරි ගැන්වීම සඳහා කාබනික
ෙපොෙහොර කිෙලෝ පණෙහේ මල්ලක් රුපියල් 400ක සහතික මිලකට
ලංකා ෙපොෙහොර සංස්ථාව විසින් මිලට ගැනීමට අවශ කටයුතු
කරනවාය කියා. 2013 වර්ෂෙය් සිට ෙම්ක කියනවා, ගරු
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. නමුත්, අද වන තුරු එෙහම
ෙදයක් කියාත්මක කරන්නවත් ආණ්ඩුවට මුදල් ලැබිලා නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවි ජනතාව ගැන නිතරම මහා පම්ෙපෝරි
කතන්දර කියනවා. අපට මතකයි, තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට එන
ෙකොටත් -මහින්ද චින්තනෙය්ත් කිව්වා- හැම රැස්වීමකම,
ෙව්දිකාවකම ෙගොවියා රජ කරවන කතන්දර තමයි කිව්ෙව්. විසිඅට
ලක්ෂයක් වන ෙගොවි ජනතාවට ෙම් අය වැෙයන් සලකපු හැටි අද
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. රටට බත සපයන විසිඅට ලක්ෂයක්
වූ ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න කෘෂිකර්ම
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 4,211යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙගොවි ජනතාව ගැන නිතර කතන්දර කියන ආණ්ඩුව ෙමවර අය
වැෙය්දී ඒ පතිපාදනය පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා රුපියල් ෙකෝටි
235කින් කප්පාදු කර තිෙබනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිතුමන්ලා අත්පුඩි ගහන අතෙර්,
ෙපර පරිදිම, දිගටම ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීමට කටයුතු
කරනවාය කියා ෙම් අය වැෙය්දීත් කිව්වා. ඒ සහනාධාරය දිගටම
ෙදනවාය කිව්වාට, පසු ගිය කාලෙය් නියමිත ෙව්ලාවට ෙම් සහන
ෙපොෙහොර මල්ල ගන්න බැරිව ෙගොවි ජනතාව අන්තිමට පාරට
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරන තත්ත්වයකුත් විවිධ පෙද්ශවලින් මතු
වුණු හැටි අප දැක්කා. අම්පාර, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව
වාෙග් පැතිවල ෙගොවීන් පාරට බැහැලා, "ෙවලාවට ෙපොෙහොර ටික
දියව්" කියා උද්ෙඝෝෂණ කරන හැටි අපට මාධ වලින් නිතර
දකින්න ලැබුණා. ෙගොවි ජනතාව සමහර ෙවලාවට මාධ
ඉදිරිපිටට ඇවිත් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මඩ ෙපොෙහොර ලැෙබන්ෙන්
ෙගොයම බණ්ඩි වුණාට පස්ෙසයි කියා. "බණ්ඩි ෙපොෙහොර
ලැෙබන්ෙන් ෙගොයම කිරට නැමිලා, කපන්න ළං වූණාමයි" කියා
තමයි ඒ අය කිව්ෙව්. අප නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කවල කුඩා
ෙත් වතු හිමියන් විශාල වශෙයන් ඉන්නවා. ෙම් කුඩා ෙත් වතු
හිමියනුත් නිතරම ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අපට ෙදන ෙපොෙහොර
ටික නියමිත ෙවලාවට ෙදන්න, ඒ ෙදන ෙපොෙහොර පමිතිය ඇතිව
ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ඔවුන් දිගටම කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප දන්නවා අෙප් රට
දකුණු ආසියාෙව් ආපදා වැඩිම රටක් බව. සමහර ෙවලාවට හුඟක්
දිස්තික්කවලට ගංවතුර ගලනවා. අප දැක්කා පසු ගිය කාලෙය්
සමහර දිස්තික්කවලට නියඟය ෙබොෙහොම දරුණු විධියට බලපෑ
හැටි. ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශයට 2015 වසරටම -මුළු
අවුරුද්දටම- අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි
314ක් වැනි ෙසොච්චමක් විතරයි. නමුත් ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදමට
ඒ වාෙග් තුන් ගුණයක පමණ මුදලක් අය වැෙයන් ෙවන් කරෙගන
තිෙබනවා. ඒ ගණන රුපියල් ෙකෝටි 959ක්. ආපදා
කළමනාකරණයට, කෘෂි කර්මාන්තයට ෙදන මුදල් කපලා තමයි,
ඡන්දය කරන්න, දන්සැල් දමන්න, උඩින් යන්න, ෙගොඩ බිමින්
යන්න ගිය වරටත් වැඩිය රුපියල් ෙකෝටි 103කින්
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය වැඩි කරෙගන තිෙයන්ෙන්. ෙගොවි
ජනතාවට කන් හැන්ෙදන් ෙබදන ගමන් තමන්ට සවෙලන් ෙබදා
ගන්න ආණ්ඩුවක් හැටියටයි ෙමවර අය වැෙයන් පසුව අපි ෙම්
ආණ්ඩුව දකින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ යට රුපියල්
ෙකෝටි 139,495යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. එම මුදල මුළු
ජනගහනෙයන් ෙබදලා බැලුවාම, එක පුද්ගලයකුට අවුරුද්දටම
ෙසෞඛ සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 5,850ක් වාෙග් සුළු
මුදලක් පමණයි. ඒ මුදල ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් සමඟ
සංසන්දනය කර බලන විට පුද්ගලයකුට වසරකට ෙසෞඛ යට
ෙවන් කරන මුදල ජනාධිපතිතුමාෙග් තත්පර 20ක වියදමට සමාන
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ෙපෝඩාකාරී, මායාකාරී
සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජාවලින් ගහන වුණු, ෙම් ඇස් බැන්දුම් අය
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වැෙයන් ජනතාව ෙනොමඟ යවන හැටි ෙම් අය වැය කථාෙව් තව
තව උදාහරණවලින් අපිට ෙපන්වන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය කථාෙව්
11ෙවනි පිටුෙව් 21.4 ෙජ්දෙය් ෙමෙහම කියනවා.
"ජංගම ෛවද සායන හා පරීක්ෂණ පහසුකම් පුළුල් කරමින් සෑම
පුරවැසියකුම ෛවද පරීක්ෂණයකට ලක්කර ජනතාව විවිධ ෙරෝගවලට
ලක්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා විෙශේෂ වැඩපිළිෙවලක් ලබන වසෙර් සිට
කියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා
කරනවා."

ආණ්ඩු පක්ෂය ෙම් සභා ගර්භෙය්දී අත්පුඩි ගහද්දී
ජනාධිපතිතුමා ෙමෙහම පකාශ කළා. ෙම්කට අත්පුඩි ගැහුවාට, අපි
ෙම්ක ගණන් හදලා බලන්නට ඕනෑ. ෙවන් කළ මුදල
ෙදෙකෝටියක ජනතාවෙගන් ෙබදලා බැලුවාම, එක පුද්ගලයකුට
ෛවද පරීක්ෂණය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 25කට
අඩු මුදලක්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද රුපියල්
25ක් දීලා අඩුම තරමින් මුත පරීක්ෂාවක්වත් කර ගන්න පුළුවන්ද
කියා තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ඇස් බැන්දුම්
වැඩවලින් -අත්පුඩි ගහලා, සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජා ෙපන්වලාජනතාව ෙනොමඟ අරින්නට පුළුවන් ෙවයිද කියන කාරණය ගැන
කල්පනා කරන්න කියා මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුන්ට
විෙශේෂෙයන් කියනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක
කරෙගන, අර අහිංසක වකුගඩු ෙරෝගීන්වත් අන්දන්නට අය වැය
කථාෙව්දී උත්සාහ කර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුපියල්
3,000ක ජීවනාධාරයක් ෙදනවා කියනවා. ඒ සඳහා ෙවන් කර
තිෙබන මුදල ෙකොපමණද කියා මම බැලුවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට
රුපියල් 3,000 ජීවනාධාරය ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 100යි
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් මුදලින් පුළුවන්ද අද සිටින වකුගඩු
ෙරෝගීන් පමාණයට රුපියල් 3,000 බැගින් ෙදන්නට. ෙම් වන විට
රජ රට විතරක් වකුගඩු ෙරෝගීන් 18,000කට වැඩිෙයන් ඉන්නවා.
ආණ්ඩුෙව් සංඛ ාවලින් ෙපන්වනවා රට පුරා වකුගඩු ෙරෝගීන්
25,000කට වැඩිය සිටින බව. ෙම් රුපියල් මිලියන 100න් ආධාර
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් වකුගඩු ෙරෝගීන් 3,000කට පමණයි.
ෙම් අහිංසක වකුගඩු ෙරෝගීන් අද ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්නට ඉඩ
හැරපු ආණ්ඩුව -ෙගොවි ජනතාව ෙලඩ කරවලා- අද වකුගඩු
ෙරෝගියාවත් අන්දවලා, ඊළඟ ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඒ අයෙග්
ඡන්දයත් බලාෙගන තමයි ෙම් සුරංගනා කථා, සංඛ ා ෙල්ඛන
විජ්ජා ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 3ක් ලබා
ෙදන්න.
අය වැය ෙල්ඛනය වාෙග්ම දැන් ආණ්ඩුෙව් මාධ ත් ජනතාව
අන්දන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අය වැෙය්දී මහ ෙපොළ
ශිෂ ාධාර ගැන කිව්වා. මහ ෙපොළ ශිෂ ාධාර කියන විටම අපට
මතක් ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් සිටි කීර්තිමත් ඇමතිවරෙයක් වුණු,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවෙළඳ ඇමතිකම දැරූ දිවංගත ලලිත්
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා. කවුරුත් ගරු කළ ඇමතිවරෙයක් එතුමා.
අවුරුදු ගණනක් විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ පාරට බැහැලා, සටන්
කරලා, අරගල කරලා, ෙපොලිස් බැටන් ෙපොලු පාරවල් කාලා, ජල
පහාරවලට, කඳුළු ගෑස් පහාරවලට ලක් ෙවලා රුපියල් 2,500ට

672

තිබුණු මහ ෙපොළ ශිෂ ාධාරය රුපියල් 1,500කින් වැඩි කර
ගත්තා. එය රුපියල් 4,000 වුණා. ආණ්ඩුව වාෙග්ම තමයි
ආණ්ඩුෙව් පත්තර. අය වැයට පසු දින "දිනමිණ" පත්තරය
කියනවා, -ෙම් අපි මුදණය කළ ඒවා ෙනොෙවයි- "මහ ෙපොළ
ශිෂ ාධාරය 5000ක්" කියා. එතෙකොට ශිෂ යින්ට, ඉතිරි රුපියල්
1,000 ෙල්ක්හවුස් එකට ගිහින් "දිනමිණ" පත්තරෙයන් තමයි
ගන්න ෙවන්ෙන්. ආණ්ඩුව වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් මාධ යත් ජනතාව
අන්දන්නට පුළුවන් නම්, වැඩි කර ෙපන්වන්න පුළුවන් නම්, ඒක
තමයි දැන් කරන්ෙන්.
අද අධ ාපනෙය් කඩා වැටීම පම්ෙපොරිවලින් වහ ගන්නට බැරි
ෙවලා තිෙබනවා. ආසියාෙව් දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය බවට
ලංකාව පත් කරනවා කිව්වා. 2005 සිට ෙම් දක්වා පාසල් 400කට
වැඩිය වැහිලා ගිහින් තිෙබනවා. අද උසස් ෙපළ ශිෂ යකුට A3
ගත්තත් විශ්වවිද ාලයට යන්න බැහැ, campusවල ඉඩ නැහැ.
ශිෂ යින්ට පහසුකම් ෙදන්න මුදල් ෙවන් කරන්න බැරි වුණාට
ෙද්ශපාලන පතිරූප පිම්බීම සඳහා "දැයට කිරුළ" වාෙග් ඒවාට අත
පය දිග හැරලා අවුරුදු පතා රුපියල් ෙකෝටි 250කට වඩා වියදම්
කරන හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
තුනක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, I cannot give you anymore time.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

වැඩ කරන ජනතාව පාර බලා ෙගන හිටියා. රාජ ෙසේවකෙයෝ
රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලුවා. නමුත් රුපියල්
2,200ක ජීවන වියදම් දීමනාවයි, තව රුපියල් 924කුයි විතරයි වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනතාව පතිලාභ ඉල්ලුවාම හැමදාම රජය
ෙදන්ෙන් පති පහාර. ෙමොන කයි කතන්දර කිව්වත් මුළු
ජනගහනෙයන් සියයට 42කට වඩා පිරිසක් අද ලබන්ෙන් රුපියල්
275කට වඩා අඩු ෛදනික ආදායමක්. ජනතාවෙග් එදිෙනදා
අත වශ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට අසීමිත ෙලස බදු පිට බදු
ගහනවා. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙපටල්, ඩීසල්,
භූමිෙතල් මිල ෙසොච්චමකින් අඩු කළා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ
ගන්ෙන්.

කාරක සභාපතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදකයි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

No, no, I cannot give you anymore time because the
Hon. Vasudeva Nanayakkara, who has been given 25
minutes, wants to speak and conclude his speech before
the lunch break.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ
අවසන් කරන්නම්.

කාරක සභාපතිතුමනි, මම විනාඩි ෙදෙකන්

යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපටල් ලීටරය රුපියල් 52ට
තිබුෙණ්. ඒක රුපියල් 162කට නංවලා, ෙසොච්චමකින් අඩු කරලා
හරියට අපි වැඩි කරලා, ෙම්ෙගොල්ෙලෝ අඩු කළා වාෙග් තමයි දැන්
කයි කතන්දර කියන්ෙන්. ෙම් අය වැය තුළින් අත වශ
භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවන හැටි දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙද්ශීය
කිරි පිටි පැකට් එක රුපියල් 40කින් අඩු කරලා, ෙයෝගට් එක
රුපියල් 3කින් අඩු කරපු අය වැයක් හැටියට තමයි අපි ෙම් අය
වැය දකින්ෙන්.
[අ.භා. 12.05]

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)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනය ෙද
වන වර කියැවීෙම් විවාදයට සහභාගි වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පළමුෙවන්ම කිව යුතු කරුණ තමයි යම් යම් ෙද්වල් ඉටු කිරීම
සඳහා පතිපත්තිමය පිළිගැනීමක් ඇතිව ඒ සඳහා මුදලක් ෙවන්
කළාම විපක්ෂය ඒ ෙවන් කළ පමාණය ජනගහනෙයන් ෙබදලා,
ඒ පමාණය මදියි කියලා කියනවා. ජනගහනෙයන් ෙබදලා මදි
පමාණය ගණන් බලන්න බැහැ. අවශ තා තිෙබනවා. දැනට ඉන්න
වකුගඩු ෙරෝගීන් ගණනින් ඒ මුදල ෙබදුවාම හරියනවායැ. ධීවර
ජනගහනෙයන් ධීවර පජාවෙග් දරුවන්ට, අඹුවන්ට ෙදන ගණන
ෙබදුවාම හරියනවායැ. ඔය වාෙග් ෙමෝඩ සංඛ ාෙල්ඛන කමයක්
උඩ ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට පහර ගහන්න ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමාත්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත් උත්සාහ
කළා. කථාවක් තිෙබනවා, "යමක පරීක්ෂණය තිෙබන්ෙන් එය
භාවිතා කිරීෙම්දී, එය පරිහරණය කිරීෙම්දී, එය භුක්ති විඳීෙම්දී
ලැෙබන්නා වූ පතිකියාව අනුවයි" කියලා. එෙහම බැලුවාම
ඇත්තටම රජෙය් ෙසේවකයාට සහනයක් ලැබුණාද, නැද්ද, ජූලි
වර්ජකයාට සහනයක් ලැබුණාද, නැද්ද, ඒ ගැන ඒෙගොල්ලන්
සෑහීමට පත් වී තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක ඒෙගොල්ලන්ෙගන්ම
දැන ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ අය ඒකට පතිචාර දක්වන
ආකාරෙයන් තමයි ඒක දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්.
දැන් අය වැය සම්බන්ධෙයන් මෙග් අදහස් කියන්නම්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

වර්ජකයින්ට නැති වුණාට තමුන්නාන්ෙසේට ඇමතිකමක්
ලැබිලා තිෙබනවා ෙන්.
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නැහැ, වර්ජකයන්ට ෙමවර තවත් වැඩි කිරීමක් කර
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා විනාශ කළ ජීවිත නැවත
ෙගොඩනඟන්න ඒ අයෙග් වැන්දඹුවන්ටත් ඒ දීමනාව ෙදනවා.
වර්ජකයන්ෙග් දීමනාව රුපියල් 6000 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.
ඒ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා විනාශ කළ ජීවිත
නැවත ෙගොඩනඟන්න ඇමතිකමකුත් මට ලැබිලා තිෙබනවා.
වසර කිහිපයක් තිස්ෙසේ ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙක්න්දීය වූ
යටිතල පහසුකම් ශීඝ ෙලස දියුණු කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු
කළා. ඉන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප්
සන්ධාන රජය ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය සමාජය ෙක්න්ද කර
ගත්, රාජ මැදිහත්වීම් පබල කළ ෙද්ශීය ආර්ථික සංවර්ධනය
මූලික කර ගත් ජනතා සුභ සිද්ධිය හා මානව පාග්ධනය -මානව
සම්පත් පවර්ධනය- පධාන කාරණා බවට පත් කර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ මඟින් තමයි ෙපොදු ජනතාවෙග් ජීවිත නඟාසිටුවීමට
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
ජනතාවෙග් සුභ සිද්ධියත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් පවර්ධනයත්
එකට ෙගන යන්න බැහැයි කියලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
දර්ශනය අනුව හැමදාම කිව්ෙව්. ෙම් ෙදක එකට ෙගන යන්න
බැහැයි කිව්වා. අපි ආර්ථික පවර්ධනය කරන ෙකොට ජනතා සුභ
සිද්ධිය කරන්න බැහැයි කියනවා. ෙම්ක තමයි නිෙයෝ ලිබරල්
මතවාදය. ඒකට තමයි අප උත්තර දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි කවුරුත්
දැන ගන්න ඕනෑ අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව එක්තරා මතවාදයක්,
දර්ශනයක් උඩ යන බව. ඒ සමාජ පජාතන්තවාදී මතවාදය. එක
අතකින් ජනතා සුභ සිද්ධිය, අෙනක් අතින් ආර්ථික පවර්ධනය
කියන ෙම් ෙදක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් ඇතිවයි අපි
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
අවුරුදු 27කට පමණ පසු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
රජය ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 2005 දී ෙම් රෙට්
ආරම්භ කළ නව සමාජ ආර්ථික කියාමාර්ගය 2015 අය වැෙයන්
පබලව ඉදිරියට ෙගනවිත් තිෙබනවා. ඒ නව සමාජ ආර්ථික
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? අසමත් වී, බංෙකොෙලොත් වී ෙලොව පුරා
පතික්ෙෂේප වී ඇති neoliberal ආර්ථික පිළිෙවත ෙවනුවට,
ජනතාවාදී -සමාජ පජාතන්තවාදී- ආර්ථික පිළිෙවතක් පිළිගැනීම
ෙම් අය වැෙයන් නැවතත් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. ජනතාවාදී
කියන්ෙන් “populist” ෙනොෙවයි. “Populist” කියන්ෙන් අප
දන්නා ආකාරයට ෙබොල් ජනපියවාදය. ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්ෙන්
“pro-people” කියන අර්ථයයි. නැත්නම් “peoplist” කියන
අර්ථයයි. ඒ අර්ථෙයන් තමයි ෙම්ක ජනතාවාදී ෙවන්ෙන්. ඒ
අර්ථෙයන්ම ෙමය ෙත්රුම් ගත යුතුයි.
ෙබොල් ජනපියවාදය ෙනොෙවයි, ආර්ථිකය සමඟ සම්බන්ධ කළ
විවිධ ජනතාවාදී පියවර රැසක් එහි දන්වලා එවනවා. ෙමොකක්ද
ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධ කළා කියන්ෙන්? අපි යම් ජනතාවාදී
පියවරක් ගන්න ෙකොට, ෙම් වැටුප් ව හය ෙවනස් කරන ෙකොට,
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප්වල වර්ධනයට වුවමනා සැකසුම ඇති
කරන ෙකොට ඒ අයෙග් තෘප්තිමත්භාවයත් සමඟ අෙප් රෙට්
ආර්ථිකෙය් කියාකාරිත්වයට විශාල පිටු බලයක් ලැෙබනවා. ඒ
විධියටයි ෙම්වා සම්බන්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට ආර්ථික වර්ධනය සමඟ ජනතා ශුභ සිද්ධිය සැලසීම
ෙම් අය වැෙය් දිගින් දිගටම ෙපන්නුම් කරන තවත් ලක්ෂණයක්.
නැතෙහොත් ෙම් ව ායාමයන් එකිෙනකට සම්බන්ධයි. ෙද්ශීය
ජාතික සංවර්ධනයද ෙම් සංකල්පයට ඇතුළත්. ඒ කියන්ෙන්
විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් ගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉඩම්වල
අයිතිය විෙද්ශිකයන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා යම් බදු
කාලයකට ගන්න පුළුවන් වුණත්, ඒවාටත් බදුකරණ බද්දක්
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ගහනවා. බසීලය, ෙබොලිවියාව වාෙග් රටවල්වලත් ෙම් තත්ත්වයයි
තිෙබන්ෙන්. ෙබොලිවියාෙව් ඉෙවෝ ෙමොරාෙලස්, බසීලෙය් දිල්මා
රූෙසොෆ් නැවත ජනාධිපතිවරු හැටියට පත්ෙවන්ෙන් ෙම් වාෙග්ම
ආර්ථික පතිපත්ති අනුගමනය කිරීෙමන්; ජනතාවාදී ආර්ථික
පතිපත්තියක් -සමාජ පජාතන්තවාදී ආර්ථික පතිපත්තියක්අනුගමනය කිරීෙමන්.
ෙම් ඔක්ෙකෝම තිෙබද්දීත් අපි පත්තරවල business page එක
බැලුවාම, ඒෙක් තවමත් ඉල්ලුම් කරන්ෙන් neoliberal ආර්ථික
පතිපත්තියම ෙගනියපන් කියලායි. Business page ඒෙක් අදහස්
පළ කරන අය කියලා තිබුණා ෙම්ක ෙරොබින්හුඩ් අය වැයක්
කියලා. ඒක අපි අෙප් ලංකාවට ගළපනවා සරදිෙයල්ෙග් අය
වැයක් කියලා. ෙමොකද අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයාත් දිගටම
කිව්ෙව් ඒබහම්ලින්කන් ගැන, එෙහමත් නැත්නම් ෙවොෂින්ටන්
ගැන, එෙහමත් නැත්නම් ප්ෙල්ෙටෝ ගැන. අපි නම් කථා කරන්ෙන්
අෙප් රෙට් පරිසරය අනුවයි. ඇරිස්ෙටෝටල් කිව්වා කියලා කියන
ෙද්වල් ෙනොෙවයි, සුභාෂිතෙය් තිෙබන ඒවා අපි ගන්ෙන්. ඒක
ඇරිස්ෙටෝටල්ෙගන් ෙනොෙවයි සුභාෂිතෙයන් අපි ගන්ෙන්. අෙප්
දස රාජ ධර්මෙය් කියන ෙද්වල්ම ෙවොෂින්ටන් කිව්වා කියලා
කිව්වත්, ඒක අපි දස රාජ ධර්මෙයන් ගන්ෙන්. ඒක තමයි
උන්නාන්ෙසේලාෙගයි
අෙපයි
අතර
තිෙබන
ෙවනස.
උන්නාන්ෙසේලා බටහිර ෙලෝකයට වැඳ පුදා ෙගන, ඒ බටහිර
ෙලෝකෙයන් තමයි හැම ෙද්කටම වචන ෙහොයා ගන්ෙන්.
Neoliberal ආර්ථික පතිපත්තිය අනුව 1977 සිට කියා කළ හැම
රජයක්ම කියා හිටිෙය් ජාතික සංවර්ධනයක් ෙවනුෙවන් ෙපොදු
ජනතාව කැප කිරීම් කළ යුතු බවයි; එහි පතිලාභය එනු ඇත්ෙත්
පසු කාලයක බවයි. ඒ neoliberal ආර්ථික පතිපත්තිය තිෙබනතුරු
ඒ "පසු කාලය" කවදාවත් ආෙව් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ඇතුළු ෙම් අයුරින් සිතන සියලු ෙදනා සමඟ අෙප් සන්ධානයට
ඇත්ෙත් මූලික පතිවිෙරෝධයක්. අද වන විට fiscal stimulus එකක්
ඉල්ලනවා. ඇෙමරිකාෙව් මහා භාණ්ඩාගාරය ඇෙමරිකාෙව්
companiesවලට, බැංකුවලට මුදල් ෙදනවා. එෙසේ මුදල් ෙදන්ෙන්
ආර්ථිකය කියාත්මක කරවීෙම් එක්තරා කෙමෝපායක් හැටියටයි.
දැන් ඒක ෙම් රෙට්ත් ඕනෑ කියලා කියනවා. ෙමොකද ණය ගැනීෙම්
වර්ධනය - credit growth එක - අඩුයි කියලා කියා තිෙබනවා. ඒ
නිසා පාරිෙභෝජනය පමාණවත් ෙලස නගින්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා
උත්ෙත්ජනයක් - stimulus එකක්- ෙදන්න කියලා ෙම් අය
ඉල්ලනවා. අපි මූල උත්ෙත්ජනය ෙදන්ෙන් ජනතාවටයි. ඒක
තමයි ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්. We have given a
fiscal stimulus to the people, the broad masses or the wider
layers of this country. ඒෙකන් ජනතාවටත් සහනයක් හා
යහපතක් ෙවන අතර, ජනතාවට ඒ නිසාම වඩාත් සකීයව ෙම්
ආර්ථිකෙය් ඉල්ලුමට එකතු ෙවන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථිකෙය් ෙවෙළඳ
ෙපොළ පධාන යාන්තණයක් බව අපි පිළිගන්නවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ
ආර්ථිකයට පධානයි. ඒ වුණත් ඒ තුළ කියාත්මක වන තරගෙය්දී
දුබලයන් අවාසියට පත්වන බව අප කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසාම
රජය කුඩා නිෂ්පාදකයාෙග් හා ෙපොදු ජන පාරිෙභෝගිකයාෙග්
පැත්ෙතන් කල්පනා කර බලා ෙම් අය වැෙයන් යම් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. වැවිලි කර්මාන්තෙය් කුඩා
කට්ටිකරුවන්ට විශාල මූල ාධාර දීමටද ෙවෙළඳ ෙපොළ මිලට වඩා
අඩුෙවන් ඔවුන්ට ෙයදවුම් -ෙපොෙහොර ෙව්වා, කුකුළු කෑම ෙව්වාලබා දීමටද රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි
තිෙබන්නා වූ ගනුෙදනු තුළ දුබලයන්ට තිෙබන්නා වූ අවාසිය මකා
දැමීම ෙවනුෙවන් රජෙය් මැදිහත් වීම අප පධාන ෙකොට
සලකනවා. ඒක තමයි අෙප් ජනතාවාදී පෙව්ශය. ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදනවලට ලැෙබන මිල ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පමාණවත් නැති
නිසා එම මිල ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම් මට්ටමක ඉහළින් පවත්වා
ගැනීම සඳහා සහතික මිල කමයක් කියාත්මක කිරීමටද රජය
නැවත මැදිහත් ෙවනවා. ෙයදවුම් ලබා දීමට මැදිහත් ෙවනවා;
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ඊළඟට නිෂ්පාදනවල මිල යම් මට්ටමකට උඩින් තබා ගැනීමට
රජය නැවත අෙළවි කියාදාමෙය්දී මැදිහත් ෙවනවා. ධීවර
කර්මාන්තයට හා රබර් නිෂ්පාදනයටද ෙමම සහතික මිල කමය
ෙමවර අය වැෙයන් එකතු කර තිබීම ෙම් පතිපත්තිය තවත්
ව ාප්ත කිරීමක් හැටියට අපි දකිනවා. ෙම් අනුව බැලුවාම රජය
මහා දැවැන්තයකු ෙලස ආර්ථිකය හැසිරවීමට අද මැදිහත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ලක්ෂ ගණනකෙග් ජීවෙනෝපායට විශාල පිටු
බලයක් ලැෙබන බව අප දැන ගත යුතුයි.
මීට අමතරව සුළු හා මධ පරිමාණ අංශ තුළ ව ාප්ත කර
තිෙබන පහසු ණය කම හා ෙවනත් විවිධාකාර පහසුකම් අපි
ෙමයට එකතු කර ගණන් බැලිය යුතුයි. ආර්ථිකෙයන් සියයට
60කට පමණ වග කියන සුළු හා මධ පරිමාණ ෙනොවිධිමත්
ආර්ථිකය ෙම් අය වැය නිසාත්, මීට ෙපර ඉදිරිපත් කළ අය වැය
නිසාත් පණ ගහලා තිෙබනවා. ඒ බව ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
ෙනොවිධිමත් ආර්ථිකය පිළිබඳ වැදගත්කම අද සංඛ ා
ෙල්ඛනවලින් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඇත්තටම සුළු හා මධ
පරිමාණ අංශය අපෙග් ආර්ථිකෙය් ෙකොඳු නාරටිය බව රජය
පිළිෙගන තිෙබනවා. අපි මහා පරිමාණ ආෙයෝජනෙය් වැදගත්කම
ෙනොසලකනවා ෙනොෙවයි. නමුත් සුළු හා මධ පරිමාණ
ෙනොවිධිමත් ආර්ථිකය එකට එකතු කර ඉහළට නැංවීම ෙම් රෙට්
ආර්ථික වර්ධනයට ෙලොකු ගැම්මක් ලබා ෙදන බව අෙප්
විශ්වාසයයි.
දැන් අපි පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැත්ෙතන් බලමු. සාමාන ජනයා
පරිහරණය කරන භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවා ඇති වැට් බද්ද
සියයට 12 සිට 11 දක්වා අඩු කිරීමද, ෙද්ශීය කිරි පිටි මිල රුපියල්
100කින් අඩු කිරීමද, කිරි පිටි නිෂ්පාදනය අතින් ස්වයංෙපෝෂිත වීම
සඳහා කිරි ලීටරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 60 දක්වා වැඩි කරමින්
විශාල සානුබල රැසක් ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දී තිබීම කැපී
ෙපෙනන්ෙන්ය. ෙමය තමයි ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීමට
රජය මැදිහත් වන ආකාරය. ෙම් තමයි කිරි ෙගොවියාෙග් අයිතිය
වඩාත් තහවුරු කිරීමට රජය මැදිහත් වන ආකාරය. ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබන සාමාන මිල ගණන්වලට වඩා ෙවනස්ව මිල
ගණන් නියම කිරීමට රජය මැදිහත් වී කියාත්මක වන ආකාරය.
කෘෂි කර්මයට අදාළ නිරතුරුව නියඟෙයන් ෙපෙළන වියළි
කලාපයට ෙතත් කලාපෙය් ගංගා ජලය ෙගන යෑෙම් මහා
වාරිමාර්ග සැලැස්මක් ෙමවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් නිසා
ෙමරට කෘෂිකර්මෙය්ද එයින් යැෙපන ජනයාෙග්ද විශාල දියුණුවක්
ෙම් නිසා ඇති කරනු ෙනොඅනුමානය. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට
කෘෂිකර්මෙයන් වැඩි දායකත්වයක් ඒ නිසා ඉදිරිෙය් ලැෙබනු ඇත.
ඒක කිසිෙවකුට නවත්වන්නට පුළුවන්කමක්ද නැහැ. ෙම්වා
කිසිවක් ෙනොෙපෙනන අන්ධයින් වාෙග් අද විපක්ෂය හැසිෙරන
බව කවුරුත් දන්නවා. නමුත් ෙම්වා අදාළ වන ඒ ඒ ජන
කණ්ඩායම්වල සැබෑ පතිචාරය අපට ඉදිරිෙය්දී දකින්න පුළුවන්
ෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා මීළඟට විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කළ යුතු යමක් තිෙබනවා. එනම්, අදහා ගත ෙනොහැකි
තරෙම් දැවැන්ත යටිතල පහසුකම්වල සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් සිදු
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ඕනෑම ෙකෙනකු පිළිගන්නා ෙදයක්.
පසු ගිය දීර්ඝ කාලය හා සංසන්දනය කර බැලුවාම ෙම් අවුරුදු
10 තුළ තරම් යටිතල පහසුකම්වල දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු
වුණු කාලයක් නැහැ. ෙම් සංවර්ධනය තුළින් ඇති වී තිෙබන
පරිවර්තනය අවුරුදු 10කින් පසු ෙම් රටට පැමිණි ෙකෙනකුට
අදහාගත ෙනොහැකියි. ඉදිරි ෙදවසරක කාලය ඇතුළත ෙකොළඹ සිට
පැල්මඩුල්ල දක්වා ඉදි ෙකෙරන අධිෙව්ග මාර්ගයත්, දුම්රිය
මාර්ගයත් සබරගමුෙව් ජනතාවට විශාල සම්පතක් විවර කරනු
ඇත. ඒ අතරම රබර් කිරි කපන්නන්ට අවම සහතික මිලක්
දීෙමන්ද ෙලෝක මිල තත්ත්වය නිසා බිඳ වැෙටමින් තිබූ ඔවුන්ෙග්
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ජීවිතය රජය විසින් රැක දී ඇත. එෙමන්ම මැණික් හා
ස්වර්ණාභරණ පුරවරයක් පිළිබඳව මැණික් ව ාපාරිකයන් විසින්
කරනු ලැබූ ෙයෝජනාව ෙමවර අය වැෙයන් අනුමත කර තිබීමද,
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ උද ානයක් ඉදි කිරීම ගැනද සලකා
බැලිය යුතුය.
ෙම් ෙලසින් ෙලෝකෙය් දක්ෂතම මැණික් කපන්නන්, මැණික්
වටිනාකම වැඩි කරන්නන්, මැණික් ඔප දමන්නන් සිටින ලංකාව
ෙලෝකෙය් මැණික් ෙවෙළඳාෙම් පධාන මධ ස්ථානය බවට පත්
වීම ෙනොඅනුමානය. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය
පිළිබඳව ෙම් අය වැෙයන් කර තිෙබන ෙයෝජනා පිළිබඳව රත්නපුර
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මෙග් හෘදයාංගම කෘතඥතාව
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජයටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් පුද
කළ යුතුව තිෙබනවා.
පාග්ධනය හිමි ෙද්ෙපොළ හා ව වසාය අයිතිකරුවන් හා
ශමිකයන් අතර නිතරම අතිරික්තය ෙබදා ගැනීම සඳහා තරගයක්
පවතින බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ශමිකයන්ට සිදුවන අවාසිය අඩු
කිරීම සඳහා රජයක මැදිහත් වීම අෙනක් අතට ජනතාවාදී ආර්ථික
පතිපත්තියක මූලිකාංගයක්. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙද්ෙපොළ
හිමියන් හා ශමිකයන් අතර නිතරම පංගුව පිළිබඳව තරගයක්
තිෙබන බව. ශමිකයන් තමන්ෙග් වැටුප පිළිබඳව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්
කරනවා, පවතින ජීවන වියදම් තත්ත්වය අනුව. අෙනක් පැත්තට
ෙද්ෙපොළ හිමියන් හා ව වසාය අයිතිකරුවන් තමන්ෙග් ලාභය
වැඩි කර ගැනීෙම් පැත්ෙතන් බලපෑම් කරනවා. ෙම් ෙදක අතරට
තමයි ශමිකයන් ෙවනුෙවන් රජය මැදිහත් වන්ෙන්. ෙම්ක සමාජ
පජාතන්තවාදෙය් මූලික ලක්ෂණයක්.
ෙමවර අය වැෙයන් හාම්පුතුන්ෙගන් ශමිකයන්ට ෙගවන
අර්ථසාධකයට වැඩිපුර සියයට 2ක් එකතු කිරීමටත්, ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් අවම වැටුප රුපියල් 10,000ක් කළ යුතු බවටත් ෙයෝජනා
තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවක වැටුප් ව හය මූලිකව
කර
පතිසංස්කරණය කරමින් ෙසේවක වැටුප් පමිතියක් ඇති කිරීෙමන්
අවම වැටුප් ලබන ෙසේවකයාට overtime සමඟ රුපියල් 30,000ට
ආසන්න වැටුපක් මාසිකව ලබා ගත හැකි වීම ෙමම ව ායාමෙය්
අර්ථයයි. ෙමරට කම්කරු පන්ති ඉතිහාසෙය් වැදගත් කඩඉමක්
ෙමයින් සලකුණු වන බව අප දැනගත යුතුයි. සහතික මිල කමයට
ෙමයද එකතු කර සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. විශාම වැටුෙප්
විෂමතාවන් ඉවත් කිරීමද ෙමයට අයත් ෙව්. විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ගිහින් විශාමිකයන්ෙගන් අහලා බලන්න, ෙම්
විශාම වැටුෙප් ඇති කර තිෙබන ෙවනස ඔවුන් පිළිගන්නවාද,
ඔවුන් ඒක යහපතක් කියලා හිතනවාද, නැත්නම් ෙම්ක
ගැලවිජ්ජාවක් කියලා ඔවුන් හිතනවාද කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා අන්න එෙහම විමර්ශනයක් කරලා,
පරීක්ෂණයක් කරලා, ෙම් සභාෙව් කථා කරනවා නම් වඩාත්
ෙහොඳයි. ෙම්වා අදාළ වන ජන කණ්ඩායම්වලට ඔබ ඇමතිය
යුතුයි. ඒ ජන කණ්ඩායම්වල පතිචාරය ෙම් සභාවට ෙගන ආ
යුතුයි. ෙනොෙයකුත් විධිෙය් උපදව පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
සිත් තුළ ඇති වී තිෙබන බිය, සැක, සාංකා දුරු කර ගැනීමට ඒක
පතිකර්මයක් ෙව්වි.
වැවිලිකරෙය් ජනතාව ෙමම වැටුප් පතිසංස්කරණය වන ෙම්
අවස්ථාෙව් පිටතට වැටී සිටීම අෙහේතුවක්. වැවිලි නිෂ්පාදනවල මිල
ගණන් අනුව සෑම කම්කරුවකුෙග්ම මූලික වැටුප් තලයට යම්
දීමනාවක් එකතු කළ යුතු යයි මා සිතනවා. ආර්ථිකෙය් වර්ධනය
උෙදසා අඩු ෙපොලී ෙර්ට්ටුවක් පවත්වා ගනිමින්ම රාජ බැංකු
මඟින් විශාමිකයන්ෙග් තැන්පතුවලට සියයට 12ක වැඩි ෙපොලියක්
ලබා දීමද, දින 180ක් ෙසේවය කර ඇති සියලුම අනියම් ෙසේවකයන්
පිරිස් බල සීමා ෙවනස් කරමින් ෙහෝ ස්ථීර ෙසේවයට බඳවා ගැනීම
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යන ෙයෝජනා ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ඇති කරන ලද විශාල
පරිවර්තනයක් හා විශාල මැදිහත්වීමක් හැටියට මා ෙපන්වා
ෙදන්න කැමැතියි. ඇත්ෙතන්ම රජය ශමිකයන්ෙග් පැත්ෙත්
ඉඳෙගන ෙම් ඇති කර තිෙබන්නා වූ ෙවනස්කම් ශමිකයන්
ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් ඇති කළා වූ පරිවර්තනෙය් කඩඉමක්
සලකුණු කරනවාය කියලා මා කියන්ෙන් ඒකයි.
මැද තලෙය් ගෘහස්ථ මාසික ආදායම 2012 දී රුපියල්
30,400ක් කියලායි ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ජන ෙල්ඛන
හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, මූර්ත අගය
නැතෙහොත් සැබෑ අගය ඊට වඩා අඩු තලයක තිෙබන බව. ඒ
කියන්ෙන්, රුපියල් 27,836ක් කියනවා. ෙකෙසේ වුවත්, පහළ
ආදායම් ලබන දශම 6ක පවුල් පමාණය අපි අරෙගන බැලුෙවොත්,
ඒ පවුල් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 60ක් ෙවනවා. ඒ අයෙග්
ආදායම ඔවුන්ෙග් දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාවට යටින් තිෙබන බව අද
තිෙබන වියදම් අනුව අපි ගණන් බැලිය යුතුයි. මක්නිසාද,
ෙලෝකය ගණන් බලන ෙඩොලර් ෙදෙක් ෙර්ඛාව එෙහම නැත්නම්
ෙඩොලර් 1.25 ෙර්ඛාව අනුව. ෙඩොලර් 1.25ට වඩා ආදායම අඩු නම්
ඉතාම දුප්පත්. ෙඩොලර් 2කට අඩු ආදායමක් නම් දුප්පත්. අෙප්
රෙට් තිෙබන්නා වූ අත වශ වියදම් අනුව බැලුවාම ඔය ෙඩොලර්
ෙදෙක් ෙර්ඛාවයි, ෙඩොලර් 1.25 ෙර්ඛාවයි වලංගු නැහැ.
මක්නිසාද, ඒ අනුව බැලුෙවොත් දවසකට ෙඩොලර් ෙදකයි
කියන්ෙන්, දවසකට රුපියල් 530ක පමණ පමාණයක්. එතෙකොට
මාසයකට රුපියල් 16,000ක විතර පමාණයක්. [බාධා කිරීමක්]
නැහැ, ෙදෙදෙනකුෙග් ආදායම. නිතරම පවුලක ආදායම හැටියට
බලන්ෙන් ෙදෙදෙනකුෙග් ආදායමයි. ෙඩොලර් ෙදක ගණෙන්
බැලුවාම පවුලක දවෙසේ ආදායම රුපියල් 530යි. මාසයකට
රුපියල් 16,000යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2012 දී
සියයට 5.5ක්ව තිබුණු අෙප් රෙට් මූර්ත පුද්ගල පාරිෙභෝජනය
2013 ෙවන ෙකොට 3.2 දක්වා පහළ වැටී තිෙබනවා. ලංකාෙව්
පවුල් මිලියන 5කට ආසන්න පමාණයක් ජීවත් ෙවනවා. එයින්
පවුල් මිලියන 1.5කට අපි සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදනවා. ඒ
ෙමොකද? අපි ෙඩොලර් ෙදෙක් සීමාව පිළිගන්ෙන් නැති නිසයි.
ෙඩොලර් ෙදෙක් සීමාව අනුව බැලුෙවොත් ෙම් කියන්නා වූ සමෘද්ධිය
ලබා ගන්නා පවුල් ජනගහනය මීට වඩා අඩු විය යුතුයි. නමුත් අපි
සමෘද්ධිය ලබා දීෙම්දී දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව හැටියට ෙඩොලර්
ෙදෙක් සීමාව සලකන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මැතිතුමා කථා කරමින් ඇහුෙව්, "ඔබ කියනවා නම් දුප්පත්කම අඩු
වී තිෙබනවා කියලා, එෙහම නම් ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් සිටින
පවුල් මිලියන 5න් පවුල් මිලියන 1.5කට සමෘද්ධිය ෙදන්ෙන්?
පවුල් සංඛ ාෙවන් සියයට 30කට සමෘද්ධිය ෙදන්ෙන් ෙමොකද?"
කියලා. ඒ ෙමොකද, දුප්පත්කම මැනීෙම් සාධාරණ ෙර්ඛාවක්
හැටියට අපි ෙඩොලර් ෙදෙක් සීමාව පිළිගන්ෙන් නැති නිසයි.
ඊළඟට, ඇති නැති පරතරය වැඩි වී ඇති ආකාරය අපි බැලිය
යුතුයි. Gini coefficient එක අනුව බැලුවාම 1973 දී තමයි
ලංකාෙව් ඇති නැති පරතරය අඩුෙවන්ම තිබුණු කාලය වුෙණ්.
1977න් පසු ඇති නැති පරතරය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. Gini
coefficient එක අනුව ඊට පස්ෙසේ ඇති නැති පරතරය 0.49ක්
වශෙයන් තිබිලා තිෙබනවා. ඊළඟට ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් 20122013 ෙවන ෙකොට අෙප් ජනතාවාදී පතිපත්තිය අනුව Gini
coefficient එක අනුව ඇති නැති පරතරය අපට 0.48 දක්වා අඩු
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය් ඇති ජනතාවාදී
පතිපත්තිත් එක්ක ඇති නැති පරතරය තව දුරටත් අඩු වන පැත්තට
ගමන් කරයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
Calorie, protein, fat වෙග් ෙද්වල් ගන්නා වූ පිරිස අරෙගන
බැලුෙවොත්, රෙට් ජනගහනෙයන් භාගයක්ම ලබාගත යුතු
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Calorie, protein, fat පමාණය ලබා ගන්ෙන් නැති බව තමයි
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙපන්වන්ෙන්. ෙම් සියල්ල ගත්තාම ජනතාව
ෙවනුෙවන් ලබා දී තිෙබන්නා වූ වැඩි ආදායම් තත්ත්වය, ඒ
වාෙග්ම පහළ ආදායම් ලබන ෙකොටස්වලට ලබා දී ඇති වැඩි
ආදායම් ලබා ගත හැකි මාර්ග, ෙම් කියන සෑම කාරණයක් සඳහාම
අප විසින් ඉටු කළ යුතු අෙප් පධාන පතිකර්මයන් හැටියට හා
රජෙය් මැදිහත් වීම ෙම් අය වැයයි කියා අපි සලකනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පුද්ගල
ආදායම් බද්ද දැනට ඉතා පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ඒක ඉහළ නංවන්නට
ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් එය සියයට 35 දක්වා ඉහළට ෙග්න්න ඕනෑ.
සියයට 24ක් විධියටයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සමාගම් බදු සියයට
28යි තිෙබන්ෙන්. අපි කියනවා, ඒකත් සියයට 35 ෙහෝ 40 දක්වා
ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ මඟින් රජෙය්
ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එක්තරා
මට්ටමකට ඉහළින් ෙකෙරන විවිධ මුදල් ගනුෙදනුවලින් හා
ෙද්පළ ගනුෙදනුවලින් යම් කිසි බද්දක් දායක කර ගැනීමට මම
ෙයෝජනා කරනවා. එමඟින් පහළ හා මැද මට්ටෙම් ආදායම් ලබන
සියලු ෙදනාටම දැනට වඩා ආදායම් හා ෙසේවාවන් ලබා දිය හැකි
වන බව අෙප් විශ්වාසයයි. එමඟින්ද වැඩි දුරටත් ඇති නැති
පරතරය අඩු කළ හැකියි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා අවංක
බව ගැන කථා කළාට ෙමන්න ෙමතැනදී තමයි අවංක බවකින්
ෙතොරව කථා කළ බව ඉතාම ෙහොඳින් ෙපෙනන්ෙන්. "ෙම්වා
ෙමච්චර ලබා දිය යුතුයි, ශිෂ යන්ට රුපියල් 4,000ක් ලබා දුන්න
එක ෙහොඳයි, ඒ සඳහා රුපියල් 10,000ක් දුන්නා නම් ඊටත් වඩා
ෙහොඳයි" ආදී වශෙයන් පාෙයෝගික ෙනොවන, ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙය් වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 67ක් බව
ෙනොසලකා කථා කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා රජෙය් ආදායම වැඩි කර
ගැනීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙනොකර වියදම් කිරීෙම් ෙයෝජනා
පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව හුෙදක්ම ෙබොල්
ජනපියවාදය අනුව ඔහු ෙගනිච්ච කියාමාර්ගයක් බව මා කිව යුතුයි.
ඒ නිසා අපි ෙගනයන ජනතාවාදී කියා මාර්ගෙයන් ඔහුෙග් ෙබොල්
ජනපියවාදය ෙවනස් ෙවන්ෙන් කිසිම වග කීමක් නැතුව, කිසිම
ආදායම් මාර්ගයක් ෙපන්වන්ෙන් නැතුව, කළ යුතු වියදම් ගැන
විශාල ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම නිසයි. හුෙදක්ම එය
එවැනි ජන ෙකොටස් තෘප්තිමත් කිරීමට, පීති කිරීමට ෙදන ගංජා
පාර්සලයක් වෙග් කියලා මම එතුමාට මතක් කරන්නට ඕනෑ.
විරැකියාව ආදායම් සමඟ බැඳී ඇති බව අපි දන්නවා.
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මතු වනු ඇත. අපෙග් පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ ඉදිරිපත්
කරන වැඩ පිළිෙවළ අනුව ද, අපෙග් ෙයෝජනාව පමුඛවම
ජනතාවට බලයක් ද, ජනජීවිතයට සහනයක් ද, අදීන වූ ලංකාවක්
ද, ලාංකීය එක්සත්කමක් ද, ජනවාර්ගික සංහිඳියාවක් ද, සමාජවාදි
අනාගතයක් ද වශෙයන් සම්පිණ්ඩනය කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරමි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා
සිටිමින් එය සභාගත* කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.
රැස්විම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப , அமர் பி.ப. 1.30
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .

மணிவைர இைடநி த்தப்பட்

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය

(உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்)

(Assistant Secretary-General)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු
ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත තුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

க நலன் ாி அைமச்சர்)

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

"ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"
යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்ப , மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, your time is almost over; please wind
up. You have only one more minute.

සුබසාධන

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

[අ.භා. 1.30]

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

Do I have to conclude now? I have a few more pages,
but I will read only the last paragraph and conclude my
speech. I request that my speech be included in Hansard.

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

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

ජනතාවාදී ෙහවත් සමාජ පජාතන්තවාදී පතිපත්තියක් අනුව
කියාත්මක වීෙම්දී නිරතුරුවම අපි ෙවෙළඳ ෙපොළට වඩා සමාජය
ෙවතටත්, පාග්ධනයට වඩා ශමය ෙවතටත්, ඉහළ පන්තියට වඩා
ෙපොදු ජනතාව ෙවතටත් නැඹුරු විය යුතුයි. ඒ අනුව ෙමවර අය
වැය නිසා සමාජෙය් විශාල සහ පුළුල් ජන ෙකොටසකට සහනදායී
සැනසීමක් දැෙනනු ඇති අතර, ඔවුන්ෙග් මුව'ග සතුටු සිනාවක් ද

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
පිළිබඳව ෙකෙරන වාද විවාද ගැන බැලුවාම විපක්ෂෙය් තර්ක

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

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

[ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා]

විතර්ක ෙබොෙහොම දුර්වල තැනක තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ෙම්
අය වැය ගැන මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්ක විශ්වකර්ම අය
වැයක්ය කියන එකයි. එෙහම කියන්ෙන් ෙම්ෙකන් ලංකාෙව්
සිටින සියලුම ජන ෙකොටස්වලට ෙසේවයක් සැලෙසන පරිදි,
සංවර්ධනයක් සැලෙසන පරිදි ඊට අවශ පතිලාභ ලබා දී තිෙබන
නිසායි. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සියලු ජන ෙකොටස් අතෙර් ෙම්
විධියට ෙබදා හැරීමක් කරලා නැහැ; දීමනාවක් කරලා නැහැ.
ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජනාධිපතිතුමා
ජනතාවාදී පුද්ගලෙයක් හැටියට වෘත්තිය සමිති, ව ාපාරිකයන්,
අනිකුත් සමාජ තීරුවල අය ඒ ආදී වශෙයන් විවිධ ජන ෙකොටස්
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ අයෙග් අදහස් අරෙගන ෙම් අය වැය
සකස් කර තිබීමයි. එතුමාට ඕනෑ හැටියටත් ෙනොෙවයි,
නිලධාරින්ට ඕනෑ හැටියටත් ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් දුක් ගැනවිලි,
ඉල්ලීම් හා සුබසාධනය ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා තමයි එතුමා
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එෙහම
බැලුවත් අපට ෙම්ක ජනතාවාදී අය වැයක් හැටියට හඳුන්වන්න
පුළුවන්.
මීට ෙපර කවදාවත් අය වැයක් හදන ෙකොට ඒ ඒ
සංවිධානවලින් අහන්ෙන් නැහැ; මහජනතාවෙගන් අහන්ෙන්
නැහැ; කැඳවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ජනාධිපතිතුමා ඒ නව
කමය ඇති කෙළේ එතුමා ෙගොඩ නැඟුණු ෙද්ශපාලන පසු බිම
අනුවයි. පගතිශීලී ෙද්ශපාලන පසුබිමක් ඇති පවුලක හැදිලා,
වැඩිලා, ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉතාම සාර්ථක, මහා පශංසාවක්,
ෙලොකු පශංසාවක් ලබන්න පුළුවන් අය වැයක් තමයි එතුමා
ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. කිසි ෙකෙනකුෙග් ෙකඳිරියක්
නැතිව, විපක්ෂයට කියන්න කරුණු නැතිව තුෂ්ණීම්භූත ෙවලා
ඉන්න තත්ත්වයක් ඇති කරලා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවාය කියන එක ගැන අපට ඉතාමත් සන්ෙතෝෂයි. ෙමොකද,
ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධන ගමන යන්න
පුළුවන් වන නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට පධාන
වශෙයන් රෙට් සාමය තිබීම අවශ යි; සමඟිය තිබීම අවශ යි. පසු
ගිය තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් මහා විශාල යුද්ධයක් තිබුණා.
ඒ යුද්ධය නිසා මිය ගිය ගණන ෙකොපමණද; ආබාධිත වූවන්
ෙකොපමණද; වියදම් වූ ධනස්කන්ධය ෙකොපමණද? එය රෙට්
සංවර්ධනයට විශාල බාධාවක් වුණා. එම නිසා අපට වුවමනා
කරනවා, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා ඒ ලබා ගත්ත
සාමය රැක ගන්න. සාමය රැක ගැනීම පධාන ෙහේතුවක් වනවා.
විෙද්ශිකයන් ආෙයෝජනය කරන්න එන්ෙන් ෙම් රෙට් සාමය
තිෙබන විටයි; ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් තිෙබන විටයි. Stable
government එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙම් ෙදකම
තිෙබනවා. නමුත් යම් යම් ආකාරයට ෙම්වා නැවත අවුල් කරන්න
කල්පනා කරන කුමන්තණ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
යුද්ධ කරන අවස්ථාෙව්දී බටහිර පිරිස්, ෙද්ශපාලන වශෙයන්
ඇවිල්ලා අෙප් රටට බලපෑම් කළා, "යුද්ධය නතර කරන්න"යි
කියලා. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "යුද්ධය නතර කරන්ෙන් නැහැ.
යුද්ධය නතර කරන්ෙන් යුද්ධය අවසන් කරලා"යි කියලා. ඒකට
අකමැති වුණු පිරිසක් ඉන්නවා. ෙමොකද, ඒ බටහිර රටවල් ආධාර
කෙළේ, උදවු කෙළේ රට ෙබදීමටයි. රට ෙබදලා, කෑල්ලක් කඩලා
ෙකොටින්ට ෙදන්න තමයි ඔවුන් උදවු කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා,
"අපි උතුෙරන්, යාපනෙයන් නැවක් එවන්නම්. ඒ සියලුෙදනාටම
එෙහේට යන්න කටයුතු සකස් කර ෙදන්න"යි කියලා. එතුමා එයත්
පතික්ෙෂේප කළා. ඉතින් ෙම් වාෙග් නිර්භීතකමකින් යුද්ධය
අවසාන කිරීමට ශක්තිය ලැබුෙණ්, ෙම් වාෙග් ෙපෞරුෂත්වයක්, ෙම්
වාෙග් චින්තනයක් තිබුණු නායකෙයක් ඒ ෙවලාෙව් ෙම් රට
ආණ්ඩු කරපු නිසායි. එතුමා සිටි නිසා තමයි, ඒ තත්ත්වය ඇති
වුෙණ්.
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රටක් හදන්නත් ඒ වාෙග්ම නායකත්වයක් ඕනෑ කරලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, සිංගප්පූරුව හදපු හැටි.
අවුරුදු 30ක පමණ කාලයක් නායකෙයක් හැටියට පහළ වුණු
එක්ෙකනා තමයි, තීරණයක් අරෙගන නායකත්වය දීලා ඒ රට
හැදුෙව්. මැෙල්සියාවත් එෙහමයි. ඒ වාෙග්ම තවත් රටවල් ඒ
ආකාරයට දියුණු කරන්න ශක්තිය ලැබුෙණ්, ෙපෞරුෂත්වයක්
තිෙබන,
බහුශැතභාවයක්
තිෙබන,
දැනුමක්
තිෙබන
නායකත්වයක් තිබුණු නිසායි. එවැනි නායකත්වයක් අපට
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා සාමය ඇති කරන්න මුල
ඉඳලාම එතුමා උත්සාහ කළා.
රටක් හදන්න රටක තිෙබන සම්පත් පෙයෝජනයට ගන්න
ඕනෑ. අපට තිෙබන ස්වාභාවික සම්පත් ෙමොනවාද? අෙප් රට
පිහිටා තිෙබන ආකාරය අනුව මුහුද ෙබොෙහොම වැදගත් වනවා.
මුහුෙදන් පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ. මුහුද නැති රටවලට මුහුෙදන්
පෙයෝජන ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට මුහුද
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. එම නිසා තමයි එතුමා වරායවල්
දියුණු කරන්න පටන් ගත්ෙත්. එතුමා ගත්ත පියවර අනුව අවුරුදු
700කට විතර පස්ෙසේ ෙකොළඹ වරාය ෙලෝකෙය් පමුඛ වරායක්
හැටියට දියුණු කරන්න ශක්තිය ලැබී තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව විහිළු
තහළු කරනවා. ඒ වරාය ඇති කිරීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්,
අෙප් රෙට් පිහිටීම අනුව සැතපුම් 20කට විතර ඈතින්
නැෙඟනහිරට යන නැව් සියල්ලම කමානුකූලව හම්බන්ෙතොට
වරායට ෙගන්වා ගන්නයි. දැනට නැව් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, කමකමෙයන් තමයි එන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ ආකාරයට නැව් ෙගන්වා
ගන්න ඒ වරාය හදාපු එක අපට ශක්තියක්. ෙමොකද, ෙම් වරායවල්
හදන්න තිබුෙණ් ෙබොෙහොම ඉස්සර. ඒ වාෙග්ම ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ගාලු වරාය,
කන්කසන්තුෙර් වරාය, ඔලුවිල් වරාය වැනි වරායවල් දියුණු
කරන්න කටයුතු කළ බව.
ඊළඟට, මුහුෙද් ඉන්න මාළු ටික අල්ලා ගන්න ධීවර වරායවල්
රාශියක් හැදුවා. ජනාධිපතිතුමා ධීවර ඇමති හැටියට ඉන්න
කාලෙය් සාගර විශ්වවිද ාලයක් ආරම්භ කරලා ෙම් රෙට්
ධීවරයන්ට පමුඛත්වයක් ෙදන්න කටයුතු කළා; ධීවරයන්ට නිවාස
කම හදලා ෙදන්න ඉතාමත් අවෙබෝධයකින් වැඩ කටයුතු කර
ෙගන ගියා. මුහුදු පැළෑටිවලින් පෙයෝජන ගන්න කටයුතු කළා;
ඒවා සම්බන්ධෙයන් ඒ අවශ පර්ෙය්ෂණ කටයුතු කළා.
අෙප් රෙට් පිහිටීම අනුව ගුවන් ගමන් ඉතා වැදගත් වනවා.
සිංගප්පූරුෙවන් ගුවන් ගමන් යන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් පිහිටීම
අනුව ඒ කාලෙය් හිටපු මැති ඇමතිවරු, අගමැතිවරු ඒ කටයුතු
පටන් ගත්තා නම්. එෙහම පටන් ගත්ෙත් නැහැ. අපට තිබුෙණ්
රත්මලාන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පමණයි. බණ්ඩාරනායක
මහත්මයා බලයට ආවාට පස්ෙසේ කටුනායක ගුවන් කඳවුර අස්
කරපු නිසා එතැන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හැදුවා. අද වන විට එය
ව ාප්ත කරලා ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් බවට පත්
කරලා තිෙබනවා. ගුවන පෙයෝජනයට ෙගන මිනිසුන්ට ගුවනින්
යන්න, ගුවනින් එන්න පුළුවන්. දුම්රිය ධාවනය වනවා වාෙග්, බස්
ධාවනය වනවා වාෙග් අද සිය ගණන්, දහස් ගණන් අහස් යාතා
ගුවෙන් ගමන් කරනවා.
ඒ කාලෙය් අෙප් රටටත් ගුවන් ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න
හැකියාව ලැබුණා නම් සිංගප්පූරුවට ෙනොව අෙප් රටටයි ඒ ගුවන්
hub එක හදා ගන්න හැකි වන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රටට තවත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා. ඒ, දකුෙණ් මත්තල. එය
හැදුෙව්ත් ගුවන පෙයෝජනයට ගන්නයි. අපි දැන් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා ෙම් රටට සංචාරකයන් විසිපන්ලක්ෂයක් විතර ෙගන්වා
ගන්න. ඒ සඳහා වූ පහසුකම්, ගුවන් යානා අපට අවශ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ තමයි ගුවන පෙයෝජනයට ගන්න කටයුතු කරපු
ආකාරය.
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ෙම් රට නාවික hub එකක් හැටියටත් ඒ කාලෙය් සිට දියුණු
කළා නම් වැදගත් ෙවනවා. නමුත් ඒ කාලෙය් ඒවා ගැන බැලුෙව්
නැහැ. සාමාන ෙයන්, කෘෂිකර්මය දියුණු කරනවා කියලා වැව්
ටික සංවර්ධනය කරගන්න, අලුත්වැඩියා කරගන්න තමයි උත්සාහ
කෙළේ. ඒ පැත්ත ෙවනුෙවනුයි වැඩිපුර උත්සාහ දැරුෙව්. නව
ෙලෝකයකට, නව ගමනකට යන්න අදහසක් එදා නායකත්වයට
තිබුෙණ් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි වර්තමාන ෙලෝකෙය්
තිෙබන වාණිජ රටාවට, කමයට, ගමනාගමනයට ගැළෙපන මහා
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කෙළේ. ෙමහිදී එතුමාෙග්
නායකත්වය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එතුමා ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ෙහොඳින් කියාත්මක කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට විදුලි බලයත් ඕනෑ. ඒ
කාලෙය් විදුලි බලය පමාණවත්ව තිබුෙණ් නැහැ; විදුලිය කැපුවා.
විදුලි බලය මූලික අවශ තාවක්; සංවර්ධනයට අත වශ ෙදයක්.
විදුලි බලය නිපදවීම සඳහා අවශ වැඩ පිළිෙවළත් ස්ථිර වශෙයන්
සකස් කර තිෙබන්ෙන් ෙම් කාලය තුළයි. අද විදුලිය කපන්ෙන්
නැහැ. අපි දැන් උත්සාහ කරනවා solar power සහ wind power
භාවිත කර ස්වභාව ධර්මයට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට විදුලිය
නිපදවා ගන්න. අපි දැන් ඒ ආකාරයට කටයුතු කරෙගන යනවා.
අද ලංකාව පුරා සියයට 96කට විදුලිය සපයා තිෙබනවා. රෙට්
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වන විදුලි බලෙය් අවශ තාව ෙකොපමණ
ඉෂ්ට කර තිෙබනවාද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනනවා.
ඒ කටයුත්ත ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මැනවින් ඉටු කර
තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි,
මහ
ෙපොෙළොවත්
මූලාසනාරූඪ
පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ; ඇළ ෙදොළ පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ.
මහ ෙපොෙළොව පෙයෝජනයට ගන්න කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් මහ
ෙපොෙළොෙව් ෙගොවිතැන් කරලා අස්වැන්න වැඩි කරගන්න කටයුතු
කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට, වගාකරුවන්ට අවශ
පහසුකම් සලසන, ශක්තිය ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට
ඕනෑ. ෙම් කාලය තුළ ඒකත් කර තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයා ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා. ෙපේමදාස මහත්මයා
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා. ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් එකක
මිල රුපියල් 4,000ට විතර නැඟපු කාලෙය් -ෙපොෙහොර මිල එතරම්
වැඩි වූ කාලෙය්- අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා ෙපොෙහොර
බෑග් එකක් රුපියල් 350ට දුන්නා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය
වැෙයනුත් තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ෙපොෙහොර ෙවනත්
වැඩකට ගන්න බැහැ; ගහ ෙකොළවලටම දමන්න ඕනෑ; කුඹුරටම
දමන්න ඕනෑ. එතෙකොට අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා. ඒ ආකාරයට
අස්වැන්න වැඩි කරගන්න අපි කටයුතු කරනවා. ෙත්, රබර්, ෙපොල්,
කුරුඳු, ගම්මිරිස්, එළවලු ඇතුළු සියලු වගාවන්ට අවශ ෙපොෙහොර
මිල අඩු කරලා අස්වැන්න වැඩි කරගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.
එහි පතිඵලයක් හැටියට ෙපොෙළොෙවන් ලබන අස්වැන්න වැඩි වීම
නිසා අද කෘෂි දව අපනයනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ,
ෙපොෙළොෙවන් පෙයෝජන ගන්නා ආකාරයයි. ගංගා ටික හරස්
කරලා, වැව් කීපයක් හදලා ගංගාවල වතුර පෙයෝජනයට ගන්න
කටයුතු කරෙගන යනවා. දැන් වැව් ගණනාවක් හදාෙගන යනවා.
වැඩ අවසන් වූ ඒවාත් තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට වැව් රාශියක්
හදලා ඒවාෙයනුත් විදුලිය බලය නිපදවාෙගන ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයට දායක කරගැනීෙම් වැඩ පිළෙවළ සකස් කර
තිෙබනවා. ඇළ, ෙදොළවලිනුත් පෙයෝජන අරෙගන, ඒ ජලෙයනුත්
පෙයෝජන අරෙගන ෙගොවිතැන ව ාප්ත කරන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට ෙපොෙළොවත් පෙයෝජනයට අරෙගන
තිෙබනවා. අපි ෙම් විධියට අලුත් දර්ශනයක් ඇතිව කටයුතු කර
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට කළ යුතු ෙද් තමයි
මානව සම්පත දියුණු කිරීම. ෙම් රටට විතරක් ෙනොව හැම රටකටම
එය වැදගත් වනවා. සංවර්ධනය භාරගන්න ඥානය බුද්ධිය තිෙබන,
දැනුම තිෙබන පිරිසක් රටට සමාජයට හදා ගන්න අපට අවශ
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වනවා. අන්න ඒකට ගැළෙපන අධ ාපනයක් හදන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පමුඛත්වය දීලා අද අධ ාපනෙය් සෑම පැත්තකටම
අවශ පරිදි මුදල්හදල් ෙබදී යන ආකාරයට කටයුතු සලස්වා
තිෙබනවා.
දරුවන්ෙග් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ආධාර දීම ෙපර
පාසෙලන්ම පටන් ගන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නියම කරලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙපර පාසලටත් ආධාර දීලා ඒ කටයුතු
කරන්න පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ශිෂ ත්ව විභාගය සමත්
දරුවන්ට ලබා ෙදන ආධාරය වැඩි කරලා තිෙබනවා. වාර්ෂිකව
ෙදන ශිෂ ත්ව පමාණය 15,000 ඉඳලා 25,000 දක්වා වැඩි
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විශ්වවිද ාලවලට දැනට
ඇතුළත් කර ගන්ෙන් ශිෂ ශිෂ ාවන් 22,000ක් පමණ පිරිසක්.
ෙමතුමාෙග් නියමය තමයි ඒ පමාණය ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි
කරන්නය කියන එක. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණ විද ාව සහ විද ා
පහසුකම් ඇති කරලා පාසල් 1,000ක් දියුණු කරන්න අවශ මුදල්
දීලා ඒ කටයුතුත් දැන් කර ෙගන යනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි
ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

අසව්! අසව්! කරන්නට ෙදයක් නැහැ. විශ්වවිද ාල දියුණු
කරන්න, අධ ාපනය දියුණු කරන්න, නිපුණතා පැත්ත වෘත්තීය
පුහුණු පැත්ත දියුණු කරන්න, පිරිෙවන්වල අධ ාපනය දියුණු
කරන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම
වැදගත් ෙදයක් හැටියට අපි දකිනවා. ෙම් කටයුතු සියල්ල කරන්න
අෙප් රෙට් ධනය නැත්නම් අපි ණය ගන්න ඕනෑ. අපි ගන්නා ණය
සියයට 102ට නැඟලා තිෙබද්දි ඒවා කමකමෙයන් අඩු කර ෙගන
ඇවිල්ලා දැන් අපි එය සියයට 50කින් පමණ අඩු කර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් කන්න
ෙනොෙවයි, ආප්ප කන්න ෙනොෙවයි, පරිප්පු ෙගන්වන්න ෙනොෙවයි.
අපි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් සංවර්ධන කටයුතුවලටයි.
යුෙරෝපීය රටවල් අපට කවදාවත් ෙමෙහම සල්ලි දීලා නැහැ.
ෙබොෙහොම ටික ටික තමයි ආධාර දීලා තිෙබන්ෙන්, උදව් කරලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් දක්ෂකම නිසා චීනය අෙප් මිතෙයකු කරෙගන මුදල්
සම්භාරයක් අරෙගන ෙම් රට උඩු යටිකුරු කරලා තිෙබනවා;
සංවර්ධනයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම් රට උඩු-යටිකුරු කරලා
ෙපරළලා තිෙබන්ෙන්.
යාපනය සිට ෙකොළඹට අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්නත් පටන්
ගන්නවා. එතෙකොට පැය 3කින් විතර එෙහේ මිනිස්සුන්ට ෙමෙහේ
මිනිස්සුන්ට එහාට ෙමහාට යන්න පුළුවන්. එතෙකොට රෙට් මහා
විශාල පරිවර්තනයක් ඇති වනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පිළිබඳව
ෙබොෙහෝ ෙදනාට අමාරුවක් තිෙබන්ෙන්; හැම ෙද්ටම රාජපක්ෂ,
රාජපක්ෂ කියලා මඩ ගහන්න කටයුතු කරන්න හදන්ෙන්. ෙම්
නායකත්වය තිෙබන තුරු, තව කාලයක් යන තුරු ෙම් රෙට්
ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට සුදුසු පරිසරයක් හදා ගන්න
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් රාජපක්ෂ ෙනොසිටින්න ෙම්
යුද්ධය දිනන්ෙනත් නැහැ. එෙහනම් අර ඇමරිකාවට ඕනෑ හැටියට
කෑල්ල කඩලා ෙදන එක තමයි කරන්ෙන්. ෙම් වන විටත් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසම හරහා අෙප් රටට එෙරහිව කුමන්තණයක්
ෙගන යනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් අෙප් රට
සම්බන්ධෙයන් විනය පරීක්ෂණ දාලා යුධ අපරාධ කරනවාය
කියලා හමුදා පිරිස අල්ලා ෙගන ගිහිල්ලා විෙද්ශීය රටක නඩු
විභාගය කරලා එල්ලුම් ගෙහේ යවන්න බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ
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අර්බුදය ෙම් රෙට් ඇති කෙළේ යුෙරෝපීය රටවල්. මැද ෙපරදිග
රටවල්වල යුද්ධය ඇති කරන්ෙන් ෙම් දියුණු රටවල්, යුෙරෝපීය
රටවල්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි ගරු අමාත තුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව දැන් අවසන්
කරනවා.
ඒ රටවලින්ම කණ්ඩායමක් අල්ලා ගන්නවා, ෙම් අර්බුද
හදන්න. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
අෙප් රෙට් ආගම් අතර ගැටුම්, ජාති අතර ගැටුම් ඇති කරලා ඒවාට
සල්ලිත් වියදම් කරමින් පෙයෝජන ගන්න ඒ රටවල් උත්සාහ
කරනවා.
ගරු
මන්තීතුමනි,
ලංකාෙව්
ඊළඟ
මූලාසනාරූඪ
ජනාධිපතිවරණය ගැන ඇෙමරිකාෙව් පරීක්ෂණයක් කරලා
තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණය තවම රහසිගතවයි තිෙබන්ෙන්. අපට
තිෙබන සම්බන්ධකම් අනුව ඇතුෙළන් ලැබුණු ආරංචිවලින් දැන
ගන්න ලැබී තිෙබනවා, සියයට 60ක සහෙයෝගයක් අපට ලබා
ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙසේ කියමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 1.46]

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රටක ඉදිරි
වර්ෂය සඳහා වියදම් ශීර්ෂ ඇස්තෙම්න්තුගත කරලා, ඒ සඳහා
අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට කරන ෙයෝජනා ඇතුළත්
ෙල්ඛනය තමයි අය වැය ෙල්ඛනය ෙලස හඳුන්වන්ෙන්. නමුත්
2015 ෙමවර අය වැය, සිද්ධාන්ත පිළිබඳව ෙනොතකා සුන්දර වචන
පමණක් එකතු කරපු ණය වැයක් ෙලස තමයි මම දකින්ෙන්. දැන්
අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 350,000යි. ෙමවර
අය වැය ලබන වසර -2015- ෙවද්දී නිසි ෙලස කියාත්මක
වුෙණොත් ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 400,000ට වඩා වැඩි
වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මම ඒකයි මුලින්ම කිව්ෙව් ෙමවර
ඉදිරිපත් කළ අය වැය සිද්ධාන්ත පිළිබඳව ෙනොසලකා හැර
තිෙබනවාය කියා. වියදම සහ ආදායම එකතු කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද
කියා අප බලමු.
ෙමවර අය වැෙය් තිෙබනවා, ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා
සම්බන්ධෙයන්. ෙම් ෙයෝජනා සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 21,488ක්
වියදම් කරන්න අවශ වනවා. නමුත් අය වැෙය් ඒ ෙයෝජනා සඳහා
ආදායම් රැස් කිරීම වශෙයන් තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 6,550ක්
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පමණයි. ෙයෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ
ෙයෝජනාවලින් රුපියල් ෙකෝටි 6,550ක් පමණයි ආදායම් රැස්
කිරීම වශෙයන් එකතු වන්ෙන්. නමුත් ඒ ෙයෝජනා සම්පූර්ණෙයන්
කියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 21,488ක් අවශ වනවා.
රුපියල් ෙකෝටි 14,938ක අඩුවක් තිෙබනවා. රජයක් වුණාම ණය
ගන්න ඕනෑ කියා අෙප් අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා.
ෙමවර අය වැය, ණය වැයක් කියා මම කියන්න ෙහේතුව ෙමයයි.
2015 අය වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 168,900ක් රජෙය් ආදායම්
ෙපන්වා තිෙබනවා.
අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් කිව්වා, අෙප් රෙට් පශ්නය
ආදායම අඩු වීමයි, සෘජු බදු සියයට 18ක් සහ වක බදු සියයට 82ක්
පමණ ෙවලා තිෙබනවාය කියා. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආ
2010 ඉඳලා හැම වසෙර්ම ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2013
වසෙර් සියයට 10ත්-සියයට 15ත් අතර පමාණයකින් ආදායම අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් ආදායම වශෙයන් ෙමවර අය වැෙයනුත්
ෙපන්වා තිෙබන රුපියල් ෙකෝටි 168,900 පසු ගිය වසරවල
වාෙග් සියයට 10ක් දක්වා අඩු ෙවයි කියා අප හිතනවා. එෙහම
වුෙණොත් සාමාන ෙයන් තථ ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 150,000ක්
පමණ ෙව්වි. නමුත් ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය් සඳහන් වියදම
කීයද? වියදම රුපියල් ෙකෝටි 315,500යි. අය වැෙය් සඳහන්ව
තිෙබන ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 168,000ක් ෙවද්දී වියදම රුපියල්
ෙකෝටි 315,500යි. ඒ ණය වාරික හා ෙපොලියත් සමගයි. පසු ගිය
වසරත් සමඟ අප සංසන්දනය කර බලමු. පසු ගිය වසෙර් ආදායම
රුපියල් ෙකෝටි 149,500ක් තිෙබද්දී, වියදම තිබුෙණ් රුපියල්
ෙකෝටි 259,900යි. පසු ගිය වසෙර් ෙම් ආදායම සහ වියදම අතර
ෙවනස විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 110,400ක් වුණා. නමුත් ෙමවර
රුපියල් ෙකෝටි 168,900ක ආදායමක් ලැෙබද්දී, වියදම රුපියල්
ෙකෝටි 315,500යි. රුපියල් ෙකෝටි 146,600ක ෙවනසක්
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය වසරට වැඩිය රුපියල් ෙකෝටි
56,200ක වැඩිවීමක්. වියදම ෙපොඩ්ඩක්වත් අඩු ෙවලා නැහැ. පසු
ගිය වසරත් සමඟ සංසන්දනය කළාම වියදම රුපියල් ෙකෝටි
56,200ක වැඩි වීමක්. ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල්
ෙකෝටි 178,000ක් ණය ගන්න රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම
මුලින් කිව්ෙව් ඒකයි, ෙමවර අය වැය ණය වැයක් කියා. පසු ගිය
වසෙර් අප ණය අරෙගන තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 127,800යි.
ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා අනුව පසු ගිය වසරට වැඩිය ෙම් වසෙර්
රුපියල් ෙකෝටි 50,200කින් ගන්න තිෙබන ණය පමාණය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා.
වියදමත් එෙහමයි. පසු ගිය වසෙර් වියදම රුපියල් ෙකෝටි
259,900යි. ෙම් වසෙර් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 315,500යි.
වියදමත් පසු ගිය වසරට වඩා ෙම් වසෙර් රුපියල් ෙකෝටි
55,600කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ණය ගන්න
ගිෙයොත් මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ලබන වසර -2015- ෙවද්දී අෙප්
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය අනිවාර්යෙයන්ම රුපියල් 400,000ක්
බවට පත් වනවා. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ආදායම රුපියල් ෙකෝටි
168,900ක් ෙවද්දී අප ෙමෙතක් අරෙගන තිෙබන ණයවලට
වාරිකයක් සහ ෙපොලියක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය
වැය ෙල්ඛනෙය් ණය වාරිකය රුපියල් ෙකෝටි 84,000ක් ෙලස
සඳහන් වනවා. ෙපොලිය රුපියල් ෙකෝටි 42,500යි. ණය වාරිකයයි,
ෙපොලියයි පමණක් එකතු කළාම රුපියල් ෙකෝටි 126,500ක් අප
ෙම් වසෙර් ෙගවන්න වනවා.
එතෙකොට රජෙය් වැටුප් සඳහා ෙකොපමණද? රජෙය් වැටුප්
සහ අත්තිකාරම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 55,800ක් අවශ යි කියා
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා. විශාම වැටුප් සඳහා
රුපියල් ෙකෝටි 14,000ක් අවශ යි කියා තිෙබනවා. එතෙකොට
රජෙය් ෙසේවක වැටුප් සහ විශාම වැටුප් ෙගවන්නට පමණක්
රුපියල් ෙකෝටි 69,800ක් අවශ යි. මම මුලින් කිව්වා වාෙග්, ණය
වාරිකයයි, ෙපොලියයි රුපියල් ෙකෝටි 126,500ක් ෙවද්දි, වැටුප්
සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 69,800ක් ෙවද්දි, ඒ ෙදෙක් එකතුව පමණක්
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රුපියල් ෙකෝටි 196,300ක් ෙවනවා. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන මඟින්
ජනතාව දැන ගන්නට ඕනෑ ෙම් රෙට් ආදායමයි, වියදමයි අතර
පරතරය ෙකොපමණ විශාලද, ෙකොපමණ ණය පමාණයක් අපට
ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියා.
අෙප් ණය වාරික ෙපොලිය රුපියල් ෙකෝටි 126,500ක් ෙවද්දි,
රජෙය් ෙසේවකයින්ට වැටුප් සහ විශාම වැටුප් ෙගවීම සඳහා රුපියල්
ෙකෝටි 69,800ක් වියදම් ෙවද්දී, ඒ ෙදෙක් එකතුව රුපියල් ෙකෝටි
196,300ක් ෙවනවා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් රාජ ආෙයෝජන
පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා. රාජ ආෙයෝජන පිළිබඳ සඳහන්
ෙවද්දී, ෙම් රජය පාරවල් හදන්න එක එක ව ාපෘති සදහා රුපියල්
ෙකෝටි 69,600ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ රුපියල් ෙකෝටි
69,600ත් එකතු වුණාම, සමස්ත වියදම් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි
265,900ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් පඩි ෙගවන්න, ණය වාරික
ෙපොලිය ෙගවන්න සහ රාජ ආෙයෝජන සඳහා සමස්ත එකතුව
රුපියල් ෙකෝටි 265,900යි. නමුත් ෙම් ෙපොෙත් රුපියල් ෙකෝටි
315,500ක් වියදම් වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ රුපියල් ෙකෝටි
315,500න් රුපියල් ෙකෝටි 265,900ක් අඩු කළාම රුපියල් ෙකෝටි
49,600ක තවත් වියදමක් තිෙබනවා. ඒ වියදම ෙමොකක්ද කියා
ෙම්ෙක් සඳහන් කර නැහැ. නමුත් වැඩිපුර ෙගවන්න තිෙබනවා
රුපියල් ෙකෝටි 49,600ක්. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් එෙහම
සඳහන් ෙවනවා. මම හිතන හැටියට, ඒක ෙවන්න ඇති ෙම් ණය
අරෙගන, අර වියදම් පියවන්න හදන්ෙන්. මම මුලින් කිව්වා, ෙම්
වියදම් පියවීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි දහසය දහස් ගණනක අඩුවක්
තිෙබනවා කියා. ඒ සඳහා ෙම් ණය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම් වතාෙව් ණය ගත්ෙතොත් මම මුලින් කිව්ව තත්ත්වයට
පත් ෙවනවා.
එක්තරා ඇමතිවරෙයක් ෙම් ළඟදී දවසක කිව්වා, "ෙම් අය
වැෙයන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි පතිලාභ
ලැබිලා තිෙබනවා" කියා. හැබැයි, මම දකින විධියට සෘජු ෙහෝ වක
පතිලාභ ලැබිලා තිෙබන්ෙන් සාමාන ෙයන් රෙට් ජනතාවෙගන්
සියයට 20කට පමණයි. සියයට 80කට එෙහම පතිලාභ ලැබිලා
නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයින්ට යම් කිසි පඩි වැඩිවීමක් තිෙබනවා. මම
ඉදිරිෙය්දී කියන්නම් ඒක ෙකොෙහොමද වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්
කියා. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් 65 ලක්ෂයක්
පමණ සිටිනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා පඩි වැඩි
කරන්න කියා. නමුත් රෙට් වර්තමාන වාතාවරණය අනුව ඒ ෙද්
කරන්න පුළුවන්ද කියා විෙශේෂෙයන්ම හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 65
ලක්ෂයක් ෙවන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් ගැන ෙනොසලකා
තිෙබන අය වැයක් විධියට මම ෙම්ක දකිනවා. නමුත් ෙම් රෙට්
රජෙය් වියදම් වැඩිවීම හරහා, රෙට් නාස්තිකාර වියදම් කිසිවක් අඩු
ෙනොකිරීම හරහා, ෙමවර අය වැය හරියට කියාත්මක කරන්න
පුළුවන්ද කියන පශ්නය ඉදිරියට පැමිෙණනවා. විෙශේෂෙයන්ම, පඩි
වැඩිවීම පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. මුලික වැටුප රුපියල්
15,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම ඉතා ෙහොඳයි. එදා ජනාධිපතිතුමා
කිව්වා, "රජෙය් ෙසේවකෙයකුට රුපියල් 25,000ක් ලැෙබනවා"
කියා. මම ගණන් හදපු විධියට ලබන අවුරුද්ෙද් ජූලි මාසෙයන්
පසුව තමයි රුපියල් 25,000ක් ලැෙබන්ෙන්. එෙතක් රුපියල්
3,000ක අමතර දීමනාවක් ෙගවනවා.
හැබැයි, ලබන ජූලි මාසෙයන් පසුව තමයි ජනතාවට
ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම් පඩි වැඩිවීෙම් ෙපෝඩාව ෙමොකක්ද කියා. මම
එෙහම කියන්ෙන් ෙම් රුපියල් 3,000ක මුදල 2015 ජුලි මාසය වන
තුරු ලැෙබයි. හැබැයි, ජූලි මාසෙයන් පසු රුපියල් 15,000ක මූලික
වැටුපට සියයට 20 දීමනාව එකතු වුණාම, රුපියල් 18,000ක් බවට
පත් ෙවනවා. ඒ රුපියල් 18,000ට තමයි ජීවන වියදම් දීමනාව
රුපියල් 7,800ට රුපියල් 2,200ක් එකතු කරලා රුපියල් 10,000ක්
කරලා, රුපියල් 28,000ක් බවට පත් ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙහොඳට
මතක තියාගන්න ඕනෑ, ෙම් ලැෙබන මූලික වැටුෙපන් වැන්දඹු හා
අනත්දරු විශාම අරමුදලට සියයට 6ක් කැෙපන බව. එතෙකොට
සාමාන ෙයන් මූලික වැටුප රුපියල් 18,000ක් වුණාම, රුපියල්
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180 ඒවා 6ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 1,080ක් කැෙපනවා. ඒ
රුපියල් 1,080 කැෙපන්ෙන් අර වැඩිෙවන රුපියල් 2,200ක
මුදලින්. වැඩිෙවන රුපියල් 2,200න් රුපියල් 1,080ක් අඩු වුණාම,
සත වශෙයන්ම ලබන අවුරුද්ෙද් ජූලි මාසෙයන් පස්ෙසේ පඩි වැඩි
ෙවන්ෙන් රුපියල් 1,120ක් විතරයි. ඡන්දයත් ඉවර ෙවලා,
ඔක්ෙකෝම ඉවර වුණාට පස්ෙසේ තමයි ෙම්ක ජනතාවට
ෙත්ෙරන්ෙන්. මූලික වැටුප වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක විශාම
වැටුපට බලපානවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම හරි, හැබැයි අර මූලික වැටුප
වැඩිවීම තුළ 2015 ජූලි මාසෙයන් පස්ෙසේ අනිවාර්ෙයන්ම අර
රුපියල් 2,200න් රුපියල් 1,080ක් අඩු වුණාම, සත වශෙයන්ම
රාජ ෙසේවකයින්ෙග් වැටුපට අය වැෙයන් එකතු කළ මුදල
රුපියල් 1,120කට සීමා ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ෙමවර අය වැෙයන්
ජනතාවට ෙකොෙළේ වහලා කරලා තිෙබන්ෙන්.
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙය් අමාත ාංශ පිළිබඳව කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. ෙමවර විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත අනුව
අමාත ාංශ 60කට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අමාත ාංශ
60න් අෙප් ජනාධිපතිතුමා අමාත ධුර දරන අමාත ාංශ තමයි
රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය, මුදල් අමාත ාංශය හා වරාය
සංවර්ධන අමාත ාංශය. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙවනම
අමාත ාංශයක්. ඒ අමාත ාංශ ටිකට පමණක් සමස්ත ආදායමින්
සියයට 60කට වැඩි පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අමාත ාංශවලට සියයට 60කට වැඩි පමාණයක් ෙවන් ෙවලා
තිබියදී අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය පසු ගිය
වසරට වඩා වැඩි ෙවලා රුපියල් ෙකෝටි 1,426ක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. මා බැලුවා ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට ෙවන් වූ
රුපියල් ෙකෝටි 1,426ට වඩා අඩුෙවන් අමාත ාංශ ෙකොපමණ
පමාණයකට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද කියලා. අමාත ාංශ
45කට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අර රුපියල් ෙකෝටි 1,426ට
වඩා අඩුෙවනුයි. එෙහම නම් ඇයි, ෙමච්චර ෙලොකු අමාත
මණ්ඩලයක් නඩත්තු කරන්ෙන්?
අමාත ාංශ 45කට
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට වඩා අඩුෙවන් මුදල් ෙවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
ෙම් දවස්වල ජනාධිපතිතුමා රෙට් එක එක අංශවල අය
ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා පවත්වනවා. ඒවාට සෑෙහන වියදමක් යනවා
ඇති. පුනරාවර්තන වියදම්වලට මුදල් අයින් කරපුවාම එතුමාෙග්
වියදම රුපියල් ෙකෝටි 959ක් ෙවනවා. අවුරුද්දට දවස් 365ක්
තිෙබනවා. ඒ ෙකෝටි 959 දවස් 365න් ෙබදලා දවසකට කීයද
කියලා මා බැලුවා. දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 263යි. දවසකට
රුපියල් ලක්ෂ 263ක් ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම විධියට ෙමවර අය
වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දවසකට පැය 24ක් තිෙබනවා.
ඒ මුදල 24න් ෙබදුවාම පැයක ගණන එනවා. පැයකට රුපියල්
ලක්ෂ 11යි. පැයකට විනාඩි 60යි. 60න් ෙබදුවාම විනාඩියක
ගණන එනවා. එක විනාඩියකට ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම රුපියල්
18,300යි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ, අමාත ාංශ 45කට ඊට වඩා
අඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීෙමන් ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ඵලදායිතාව
පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.
ෙමවර අය වැෙයන් ආදායම ලබා ගන්නා කම කිහිපයක්
සඳහන් කර තිෙබනවා. වාහනවල බදු සංෙශෝධනය කර
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වාහන ෙගන්වීම සඳහා අදාළ වන බදු. ඒ
තුළින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, බිලියන 5,000ක -ෙකෝටි
500ක- ආදායමක්. හැබැයි, රුපියල් 80,000 සිට රුපියල් ලක්ෂ 12
දක්වා වාහනවල මිල අඩු ෙවනවා කියලා පත්තරවල පළ වුණා.
එතෙකොට වාහනවල මිල අඩු වනවා නම් රජය ෙකොෙහොමද
ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ඒක එකක්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ආනයන ගාස්තු.
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඔව්. එතෙකොට වාහන ෙගන්වීම දිරිමත් වීම තුළ ආනයන වැඩි
ෙවනවා. ආනයන වැඩි වීම තුළ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? විෙද්ශ
විනිමය රටින් පිට වීම වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට ෙගවුම් ෙශේෂයට
ෙම්ක බලපාන්න පුළුවන්. ෙමොකද, විෙද්ශ විනිමය පිට රට යන
නිසා. එතෙකොට රජය කුමක් සඳහා ෙම්ක කළාද කියන එක
ෙහොයා ගන්න බැහැ. ෙමොකද, රටට විශාල වාහන පමාණයක් එද්දී,
ෙම් රෙට් වාහන පමාණය වැඩි වීම තුළ කුමක් බලාෙපොෙරොත්තු
වනවාද දන්ෙන් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම ඉදිරිෙය්දී ෙගවුම්
ෙශේෂෙය් පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්.
ෙමවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත් වූ තවත් එක් ෙයෝජනාවක් තමයි
කැසිෙනෝශාලා සඳහා ඇතුළු වීෙම්දී ෙඩොලර් සියයක් අය කරනවා
කියන එක. එතෙකොට කැසිෙනෝශාලා වැඩි කිරීම ෙහෝ
කැසිෙනෝශාලා ගැන ජනතාවට යම් කිසි අදහසක් ෙදන්න රජෙය්
පතිපත්තියක් තිෙබනවාද? මා එෙහම අහන්ෙන් ඇයි?
කැසිෙනෝශාලාවකට ෙඩොලර් සියයක් අය කරන කමෙව්දයක් නැති
නිසායි. ටිකට් එකක් කඩලා සල්ලි එකතු කරන්න
කැසිෙනෝශාලාෙව් ෙග්ට්ටුව ළඟ රජෙය් කවුරු ෙහෝ නිලධාරියකු
ඉන්නවාද? ෙමොකක්ද ෙම් ෙඩොලර් සියය එකතු කරන කමෙව්දය?
යම් කිසි කමෙව්දයක් තිෙයන්න එපායැ. දැන් චිතපටයක් බලද්දී
අපි ටිකට් එකක් ගන්නවා; ටිකට් එෙකන් රජයට මුදලක් යනවා.
දැන් කැසිෙනෝශාලාවට ඇතුළු ෙවද්දී ෙම් ෙඩොලර් සියය ගැනීම
සඳහා තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ෙම් පිළිබඳ පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 250ක් -රුපියල් මිලියන
2,500ක්- බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. රුපියල් මිලියන 2500ක්
ආදායම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම් ෙම්කට කමෙව්දයක්
තිෙයන්න ඕනෑ. දැන් රජෙය් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, "five plus
two" කියලා. ඒකට සංචාරක, ගුවන්, නාවික, අධ ාපන,
ෙවෙළඳාම සහ ඊට අමතරව බලශක්තිය සහ ෙසෞඛ ය ඇතුළත්
වනවා. රජය කියනවා, 2016 ෙවද්දී ලක්ෂ 25ක් -මිලියන 2.5ක්සංචාරකයින් ලංකාවට එනවා කියලා.
නමුත් පසු ගිය වසර ෙවද්දී සංචාරකයන් මිලියන 1.5ක්වත්
ඇවිල්ලා නැහැ. දැනට ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙහෝටල් කාමර
14,000යි. ලක්ෂ 25ක් සංචාරකයින් එනෙකොට ෙම් කාමර
පමාණය ෙදගුණ කරලා කාමර 28,000ක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.
ෙම්වා හදන්න ආෙයෝජකයන්ට එන්න කියනවා. ආෙයෝජකෙයෝ
ඇවිල්ලා ෙහෝටල් හදනවා. එතෙකොට ෙම් ෙහෝටල් හැදීම තුළ,
සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම අඩුවීම තුළ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඊෙය්
ෙපෙර්දා මහා බිතාන ෙය් ඉඳලා ලංකාවට එන ඍජු ගුවන් ෙසේවා
නතර කළා. ෙමොකද කියලා ඇහුවාම කියන්ෙන් සංචාරකයින්ෙග්
පැමිණීම මදි නිසා, පාඩු ලබන නිසා ඍජු ගුවන් ෙසේවා නතර කළා
කියලායි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ යුෙරෝපා සංචාරකයින්ෙග්
පැමිණීම අඩු ෙවලා, ඉන්දියාව චීනය වාෙග් රටවල ෙබොෙහොම
අඩුෙවන් වියදම් කරන සංචාරකයින් පැමිණියාට ෙම් කමයට
කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද? එතෙකොට කාමර වැඩි ෙවලා අන්තිමට
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉදිරියට ෙම් ෙහෝටල්වල අනිවාර්යෙයන්ම
කැසිෙනෝ ඇති කරන්න ෙවයි. ඒ නිසාද මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අය
වැෙයන් කැසිෙනෝ ශාලාවකට ඇතුළු වීම සඳහා ෙඩොලර් 100ක
බද්දක් අය කෙළේ. ගිය වර අය වැය විවාදෙය්දීත් මම කිව්වා,
ෙහෝටලයයි කැසිෙනෝවයි, ගණිකාවයි, මත් දව යයි කියන
සංකල්පය තමයි ලංකාෙව් ඇති කරන්න යන්ෙන් කියලා. වැවයි දා
ගැබයි, ගමයි පන්සලයි සංකල්පය නැතුව දැන් ෙම් රෙට්
තිෙබන්ෙන් ඒ සංකල්පයද කියලා මම එදා ඇහුවා. මම හිතන
විධියට ඒකද දන්ෙන් නැහැ, කැසිෙනෝ ශාලාවකට ඇතුළු වීම
සඳහා ෙම් අය කිරීම දමලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමවර අය වැෙය් පාෙයෝගික ෙනොවන ෙයෝජනා කිහිපයක්
තිෙබනවා. දියර කිරි සඳහා රුපියල් 10ක් වැඩි කිරීම ඉතා ෙහොඳයි.
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ගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමා වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, ෙයෝගට්
එකක් රුපියල් 3කින් අඩු කරනවා කියලා. ෙම් ෙයෝගට් එකක මිල
අඩු කිරීම ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණාද? ජනතාව ඉල්ලුවාද?
මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමා විධියට ගරු ජනාධිපතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙයෝගට් එකක මිල අඩු කිරීම ගැන
කියන්න ඕනෑද? ෙයෝගට් එකක මිල අඩු කිරීම ගැන
සාමාන ෙයන් ඕනෑ ෙවලාවක ගැසට් නිෙව්දනයකින් කරන්න
පුළුවන් ෙන්. නමුත් පධාන අය වැය කථාෙව්දී තමයි ඒක කිව්ෙව්.
ඒක පාෙයෝගික නැහැ කියන්ෙන් ෙම්කයි. කිරි මිලදී ගැනීෙම්දී කිරි
ෙගොවියාට ෙගවන මුදල රුපියල් 10කින් වැඩි කරනවා. ෙද්ශීය
කිරි මිලදී ෙගන හදන කිරිපිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 100කින්
අඩු කරනවා. මිල්ෙකෝ සමාගම පාඩු ලබනවා කියනවා. එතෙකොට
ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියාෙග් කිරි ලීටරයට ෙගවන මුදල වැඩි කරලා, ඒ
කිරි අර ෙගන හදන කිරි පිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 100කින් අඩු
කරද්දී ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්? ඒ පිළිබඳව යම් කිසි
පශ්නයක් තිෙබනවා. කිරි වැඩි මිලකට මිලදී ෙගන කිරි පිටි අඩු
මිලකට ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්
තිෙබන පාෙයෝගික පශ්න. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම ෙවන්න
ඇති කියලා මම හිතනවා.
ෙම් අය වැෙයන් ජනතාව හුඟක්ම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්,
තමන්ෙග් ජීවන බර අඩු ෙවයි කියලායි. ජීවන බර අඩු කිරීම සඳහා
වන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරයි කියලා තමයි බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් මූලික අය වැය සිද්ධාන්තවත් ෙම්
අය වැෙය් නැහැ කියන්ෙන් ඒකයි. ජීවන බර අඩු කරන්න
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
ඊෙය්-ෙපෙර්දා පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා,
ලංකාවට ෙපටල් ලීටරයක් එද්දී මිල රුපියල් 77යි; ඩීසල්
ලීටරයක් එද්දී මිල රුපියල් 79යි කියලා. ෙම් අය වැෙයන්
රුපියල් 79ට තවත් බදු එකතු කරලා ඩීසල් ලීරයක් රුපියල් 100ක්
කළා නම් සහ රුපියල් 77ට තවත් බදු එකතු කරලා ෙපටල්
ලීටරයක් රුපියල් 100 කළා නම් තව කීයක් ජනතාවට අඩු
ෙවනවාද? එතෙකොට ජනතාවෙග් ජීවන බර ෙකොච්චර අඩු
ෙවනවාද? ජනතාවෙග් ජීවන බර අඩු කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙමහි
නැහැ. ෙයෝගට් මිල අඩු කරන්න කියලා ජනතාව ඉල්ලුෙව් නැහැ.
ජනතාව ඉල්ලුෙව්, අඩු ගණෙන් ඉන්ධන මිලවත් අඩු කරලා ජීවන
බර අඩු කරන යම් කිසි කමයක් හදන්න කියලායි. එෙහම එකක්
කරලා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ජනතාව ඉල්ලුෙව් නැති ෙද්වල් දීලා
තිබුණා.
ෙම් අය වැෙයන් වී සඳහා වන සහතික මිල රුපියල් 40ට වැඩි
කළා. නමුත් දැනටත් සමහර තැන්වල රුපියල් 48ට, රුපියල් 50ට
වී ගන්නවා. වී මිල වැඩි කිරීම තුළින් ෙමොකක්ද බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන්? සහල් මිල ෙකොච්චර ෙවනවාද? ෙම් තත්ත්වය තුළ
සහල් කිෙලෝ එකක් අඩු ගණෙන් රුපියල් 80ක්, රුපියල් 90ක්
ෙවන්ෙන් නැද්ද? දැනටත් සහල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 80ක් විතර
ෙවනවා. වී මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෙමහිදී ෙගොවියාෙග්
ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමට යම් කිසි කමයක් හදන්න ඕනෑ.
ෙමොකක්ද ඒ සඳහා කරලා තිෙබන්ෙන්?
ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන් 15ෙදෙනක් ඉන්නවා.
ඵලදායිතා පවර්ධන අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. ඵලදායිතාව වැඩි
කිරීම සඳහා යම් කිසි කමෙව්දයක් සකස් කරලා, ෙගොවියාෙග්
ආර්ථිකය ඉහළ නංවලා, ෙගොවියාෙග් අස්වැන්න ඉහළ නංවලා,
ෙගොවියාෙග් ආදායම වැඩි කරන්න කමයක් හදන්ෙන් නැතුව වී
මිල වැඩි කිරීම තුළ සහල් පරිෙභෝජනය කරන සමස්ත
ජනතාවටම ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. සහල් මිල ඉතා
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවනවා. සහල් මිල වැඩි වීම ජනතාවට දරා ගන්න
බැරුව යනවා. ජීවන වියදම අඩු කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් නැතුව
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තිෙබද්දී සහල් මිල වැඩි වීම තුළ ජනතාව තවත් අන්ත අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. එෙහම තිෙබද්දී රජෙය් ෙසේවකයාෙග්
පඩිය රුපියල් එක්දහස් ගණනකින් විතරක් වැඩි ෙවනවා.
එතෙකොට ජනතාව ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන්? ෙම් පාෙයෝගික
ෙනොවන ෙයෝජනා නිසා ඉස්සරහට ඉතාම ෙලොකු පශ්නයක් ඇති
ෙවයි.
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කරන්ෙන්? සියයට 6.5යි, බැංකු තැන්පතු ෙපොලිය. බැංකු ණය
ෙදන්ෙන් සියයට 8ක ෙපොලියට. තැන්පතු ෙපොලිය සියයට 6.5ක්
තිෙබද්දී, ණය සඳහා ෙපොලිය සියයට 8ක් තිෙබද්දී ෙකොෙහොමද
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා සියයට 12ක ෙපොලියක්
ෙදන්ෙන්?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, කර්මාන්තශාලා 300ක්
හදනවා කියලා. අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාත් ඒ ගැන
කිව්වා. මහින්ද චින්තනෙය්ත් තිබුණා, කර්මාන්තශාලා 300ක්
හදනවා කියලා. එතෙකොට BOI එෙකන් අනුමත කළ
කර්මාන්තශාලා දැනට කීයක් තිෙබනවාද? ආෙයෝජකෙයෝ
ඇවිල්ලා අත්සන් කළ ගිවිසුම් කීයක් දැනට තිෙබනවාද? BOI
එෙකන් අනුමත කළ ඒවා කීයක් තිෙබනවාද? දැන් මිනුවන්ෙගොඩ
පධාන
කර්මාන්තශාලාවක්
වැෙහනවා.
නාවුල
පධාන
කර්මාන්තශාලාවක් වැෙහනවා. අෙප් කුරුණෑගල කර්මාන්ත
පුරෙය් කර්මාන්තශාලා වැහිලා යනවා. මම දැක්කා, ෙම් අය
වැෙයන් වාෙග්ම ඉදිරිපත් කරපු සෑම අය වැයකම ආෙයෝජකයන්
සඳහා මිලියන 500ට වැඩි බදු සහන සලසනවා කියලා දාලා
තිෙබනවා. නමුත් ෙකෝ කර්මාන්තශාලා? අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්
ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා 950ක් තිබුණා. දැන් ඒවා තුන්සිය
ගණනට බැහැලා. පන්සිය ගණනක් වැහිලා. අපි නිශ්චිත
කර්මාන්තශාලා හඳුනාෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 322ට කර්මාන්තශාලා 322ක් හදන එක ගැන
හැම දාම කථා කරනවා. හැබැයි, අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ, ඒ
කර්මාන්තශාලා බිහි ෙවනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න
නම් අනිවාර්යෙයන්ම නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප්
රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තිෙබනවාද?

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

රාජ බැංකුවල ලාභවලින්.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

රාජ බැංකු ලාභ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද ඇමතිතුමනි? ෙම් අය
වැෙය්ම තිෙබනවා, ලංකා බැංකුවට මිලියන 10ක් ෙදනවා කියලා.
පාරවල් හදන්න, ඒවා ෙම්වා හදන්න බැංකුවලින් සල්ලි අරෙගන
දැන් බැංකු ෙලොකු පශ්නයකට වැටිලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, අෙනක් අතට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවල
තැන්පත් කරලා තිෙබන අයට ඒ ෙපොලිය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් අනිවාර්යෙයන්ම රාජ බැංකුවක මුදල්
තැන්පත් කළ යුතුයි. ෙකොෙහොම වුණත්, ඒක පශ්නයක්. බැංකුවල,
තැන්පතු සඳහා සියයට 6.5ක ෙපොලී අනුපාතයක් තිෙබද්දී, ණය
සඳහා සියයට 8ක ෙපොලියක් තිෙබද්දී ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? දැන් ජනතාව සියයට 8ට ණය ගන්ෙන් නැති
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. එෙහම
තත්ත්වයක් තුළ ෙම් ෙයෝජනාව ෙකොෙහොමද
කියාත්මක
කරන්ෙන් කියන එක පශ්නයක්. ෙකොෙහොම වුණත් ඉතා ෙහොඳ
ෙයෝජනාවක් විධියට මම ඒක දකිනවා.

අෙප් කළමනාකරණය ෙහොඳට තිෙබනවා. අපට විෙද්ශවලින්
තාක්ෂණය ගන්න පුළුවන්. විෙද්ශ තාක්ෂණය ෙගනැල්ලා, අෙප්
කළමනාකරණය එකතු කරලා ෙද්ශීය ව ාපාරිකයා ෙගොඩ නංවන
කර්මාන්ත සංස්කෘතියක් ඇති කෙළේ නැත්නම් අෙප් ආර්ථිකය
ෙගොඩ ගන්න බැහැ; අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට
අනිවාර්යෙයන්ම අවශ යි යම් කිසි කමෙව්දයක්. අෙප් ෙද්ශීය
ව ාපාරිකයා නංවන කමෙව්දයක් නැතුව ෙම් ආර්ථිකය දියුණු
කරන්න බැහැ. අෙප් රෙට් තීවීලර් ෙකොච්චරක් තිෙබනවාද? අඩු
ගණෙන් අපට තීවීලර් ටයර් එකක්වත් හදන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවාද? නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැතුව ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න
එක ඉතා අපහසු බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවසක එක්තරා
ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, "ෙම් රෙට් ආර්ථික ඝාතකෙයක් ඉන්නවා"
කියලා. හැබැයි, ආර්ථික ඝාතකෙයක් කියලා හැඳින්වූවාට පස්ෙසේ
පකාශයක් ආවා, -මම ඒ නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ- "එතුමා
නැතුව පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය මාස හයක්වත් ෙගන
යන්න" කියලා. ඒ කථා ෙදකම ඇත්ත. ආර්ථික ඝාතකෙයකුත්
ඉන්නවා. එයා නැතුව ෙම් රට ෙගන යන්නත් බැහැ. අෙප්
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා, අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් බිලියන 67යි කියලා. ෙඩොලර් බිලියන 67ක්
කියන්ෙන් සාමාන ෙයන් රුපියල් ෙකෝටි අටලක්ෂයක් පමණ.
නමුත් ෙම් අය වැය ෙපොෙත් තිෙබනවා, 2014 වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය ෙකෝටි 963,000ක් කියලා.

ෙම් අය වැෙය් තිෙබන තවත් ෙයෝජනාවක් තමයි ඇඟලුම්
ෙසේවිකාවන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් ලබාදීම. මට ෙම් ගැන
පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි.
ඇඟලුම් ෙසේවිකාවන්ට විශාම වැටුප් කමයක් ගැන කියනවා.
හැබැයි, ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීමක් කරලා නැහැ. විශාම වැටුපක්
ෙදන්න පඩිෙයන් ගණනක් කපන්නම ඕනෑ. ෙම් ඇඟලුම්
ෙසේවිකාවන් ගන්න ෙසොච්චම් වැටුෙපන් තවත් ගණනක් කපලා
විශාම වැටුපක් ෙදන්න හැදුවාම, ඒක හරි යනවාද? ඒ අයට ඒ
හම්බ ෙවන ගණනත් මදි. ඇඟලුම් ෙසේවිකාවන්ට විශාම වැටුපක්
ෙදන්න ඕනෑය කියලා නිකම් වචනවලින් ෙයෝජනා කරලා
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ඇඟලුම් ෙසේවිකාවන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීම්
පිළිබඳව කිසිම ෙයෝජනාවක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක
පාෙයෝගික වැඩක් කියලා. ෙම්ක පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී ෙම්ක
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති ෙයෝජනාවක් නිසා.

ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම වසරකම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට
ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩිය එකතු ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් සැෙර්
ආෙයෝජනයට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 69,600යි. ෙකෝටි
69,600ක් ෙම් රෙට් සමස්ත ආෙයෝජනවලට ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකෝටි ලක්ෂයකට වැඩිය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ශීඝෙයන්
වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න අෙනක් අනුපාත ඔක්ෙකෝම අඩු
ෙවනවා.

ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සියයට 12ක බැංකු ෙපොලිය වැඩි
කරන එක ෙහොඳයි. ඒක ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් ඉල්ලපු ෙදයක්. ඒක
ෙහොඳයි. නමුත් වර්තමාන තත්ත්වය අනුව ෙකොෙහොමද ඒක

දැන් අෙප් ආතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්
ණය අඩු ෙවනවා. ණය අඩු ෙවනවා තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
වැඩි ෙවද්දී. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, මම ෙපොඩි
අනාවැකියක් කියන්නම්. 2020 ෙවද්දී, ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් අෙප් රෙට් ආදායම සියයට 10කට වඩා අඩු
ෙවනවා. ඔබතුමාම කිව්වා, දැනට අවුරුදු ගණනකට ඉස්සර අෙප්
රෙට් ආදායම, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24ක තිබුණා
කියලා. දැන් අද ෙවද්දී එය සියයට 12ට අඩු ෙවලා. 2015 දී එය
සියයට 14ක් ෙවයි කියලා කියනවා. හැබැයි, ෙම් විධියට දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ගිෙයොත් ඊට සාෙප්ක්ෂව ආදායම
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සියයට 10ට වඩා අඩුෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙමය ෙලොකු පශ්නයක්
බවට පත් ෙවනවා. එන්න එන්නම රෙට් ආදායම අඩු ෙවනවා.
හැබැයි, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා. ඒක තමයි ''එතුමා''
කිව්ෙව්, "පුළුවන් නම් මම නැතුව මාස හයක් කරන්න" කියලා.
ෙම්ක තමයි ඉලක්කම් විජ්ජාව. ෙම් ඉලක්කම් විජ්ජාෙවන් තමයි
ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යන්න හදන්ෙන්. ආර්ථිකය ෙහොඳයි
කියලා ජනතාවට ෙපන්වනවා. නමුත් එන්න එන්න ණය බර වැඩි
ෙවනවා. අද ෙවද්දී රුපියල් ෙකෝටි 7,50,000ක් විතර තිෙබනවා,
අපි ෙනොෙගවූ සමස්ත ණය පමාණය. 2020දී එය රුපියල් ෙකෝටි
10,00,000ක් ෙවනවා. සෑම ඒක පුද්ගල ණය පමාණයම රුපියල්
5,00,000ක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම්ක අනිවාර්යෙයන්ම ෙවනවා.
හැබැයි, දැන් අපි මැදි ආදායම් රටක් බව කියනවා. මැදි
ආදායම් රටක ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් කීයද?
සාමාන ෙයන් මැදි ආදායම් රටක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් රෙට්
ආදායම සියයට 25ක්වත් විය යුතුයි. නමුත් අද අෙප් රෙට් ඒක
කීයද? සියයට 12යි. ඉතින් ෙකොෙහොමද, අපි මැදි ආදායම් රටක්
බවට පත් වන්ෙන්? අෙප් රට මැදි ආදායම් රටක් කියලා අපි
කියන්ෙන් අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම මත. අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම
අද ෙවද්දී ෙඩොලර් 3,280යි. 1962 දී අෙප් ලංකාෙව් ඒකපුද්ගල
ආදායම ෙඩොලර් 110යි; ෙකොරියාෙව් ෙඩොලර් 160යි. අවුරුදු පනස්
ගණනකට පස්ෙසේ ගිය අවුරුද්ද ෙවද්දී ෙකොරියාෙව් ඒකපුද්ගල
ආදායම ෙඩොලර් 22,000යි; අෙප් ෙඩොලර් 3,280යි. සමහර විට
අෙප් රෙට් අවුරුදු තිහක් යුද්ධයක් තිබුණු නිසා ෙම් තත්ත්වය
ෙවන්න ඇති. නමුත් අපි තවම පහළ ඒකපුද්ගල ආදායමක් තිෙබන
රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගිෙයොත් 2020දී
ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 7,000ක් බවට පත් ෙවයි.
හැබැයි, ෙම් ෙඩොලර් 7,000ම ජනතාවට හම්බ ෙවනවාද?
හතර ෙදෙනක් ඉන්න නාගරික පවුලකට මාසයක් ජීවත්
ෙවන්න රුපියල් 59,000ක් ඕනෑ කියලා කියනවා. අර්ධ නාගරික
පවුලකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 49,000ක් ඕනෑ කියනවා. ගාමීය
පවුලකට ජීවත් වන්න රුපියල් 37,500ක් ඕනෑ කියනවා.
වතුකරෙය් පවුලකට රුපියල් 30,000ක් ඕනෑ කියනවා. දරුෙවෝ
ෙදන්නායි, අම්මායි, තාත්තායි ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත්
ෙවන්න ෙම් මුදල හම්බ ෙවනවාද? දරුෙවෝ ෙදන්නායි, අම්මායි,
තාත්තායි ඉන්න පවුලක දරුෙවෝ ෙදන්නා ඉස්ෙකෝෙල් යනවා
නම්, අම්මා රස්සාවක් කරන්ෙන් නැත්නම්, තාත්තා විතරක් හම්බ
කරනවා නම් ෙකොෙහොමද ෙකොළඹ ජීවත් වන්ෙන්? වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා, පවුලක ෙදන්ෙනක් හම්බ
කරනවා කියලා. නමුත් හුඟක් පවුල්වල ෙදන්ෙනක් හම්බ
කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ ජීවත්වන ෙකෙනකුට මාසයකට
රුපියල් 50,000ක්වත් හම්බ ෙවන්න ඕනෑ. මම ෙම් කථාව මීට
ඉස්ෙසල්ලාත් කිව්වා.
එක දවසක්, ටයි එකකුත් දාෙගන හිටපු එක් මහත්මෙයක්
ඉස්පිරිතාලෙය්දී මට හමු වුණා. ඒ මහත්මයා මට කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? ''මම වැදගත් හිඟන්ෙනක්'' කියලා කිව්වා. මම ඇහුවා,
"ඇයි එෙහම කියන්ෙන්?" කියලා. ඔහු කිව්වා, ''මායි, මෙග්
දරුෙවෝ ෙදන්නායි, ෙනෝනායි, ෙනෝනාෙග් අම්මායි ෙගදර
ඉන්නවා, සියල්ල එකතු වුණාම මාසික වැටුප හැටියට හම්බ
ෙවන්ෙන් රුපියල් 29,000යි, ෙසේවයට එන්න බස් ෙදකක එන්න
ඕනෑ, නමුත් එක බස් එකක ඇවිල්ලා ඉතුරු දුර පයින් එනවා,
දරුවන්ට මාස හයකට සැරයක් ඇඳුම් අරෙගන ෙදනවා, ෙනෝනාට
අවුරුද්දකට සැරයක් ඇඳුමක් අරෙගන ෙදනවා, මම ඇඳුමක්
ගන්ෙන් අවුරුදු ෙදකකට සැරයක්, අපට ෙම්වා කාටවත් කියන්න
බැහැ, අපි ඉතා අපහසුෙවන් ජීවත් ෙවන්ෙන්, මම වැදගත්
හිගන්ෙනක්, මට කාෙගන්වත් ඉල්ලන්න බැහැ" කියලා. ෙමන්න
ෙම්ක තමයි රෙට් තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්නයි අපට
ඕනෑ ෙවන්ෙන්.
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ෙම් බලන්න. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 22 බදාදා ''මව්බිම''
පත්තරෙය් ''රජරට'' අතිෙර්කෙය් පළ කරලා තිෙබනවා ෙමෙහම:
"ෙපොෙළොන්නරුෙව් දරුවන්ෙගන් තුෙනන් එකකට මන්දෙපෝෂණය
වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් දාහකට උග මන්දෙපෝෂණය
අවුරුදු ෙදකක දරුෙවක් දවල් ෙදක ෙවද්දීත් ෙමොකවත් කාලා තිබුෙණ් නෑ
ඇයි ෙනොකෑෙව් කියා වැඩිහිටියන්ෙගන් ඇහුවාම ඔවුන් කතා කෙළේ නෑ
දරුවාෙගන් ඇහුවාම දවසටම ඇල්වතුර විතරක් බීපු බව කිව්වා"

ෙමන්න රෙට් තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට නම්
ඉතා විශාල පරිවර්තනයක් විය යුතුයි.
ඊෙය්, 2014.10.27 වන දින ''ලංකාදීප'' පත්තරෙය් නවවන
පිටුෙව් ෙමෙහම සඳහන් වනවා:
"මීගමුෙව් සිට හම්බන්ෙතොට ෙවරළ ෙතක්
අපචාරවලට ෙයොදවලා "

දරුවන් 20,000ක්

ෙම් දරුවන් කියන්ෙන් රෙට් අනාගතය.
දිස්තික්කෙය්,
අෙප්
ෙසෞඛ
ෙපොෙළොන්නරුෙව්
අමාත තුමාෙග් දිස්තික්කෙය් දරුවන්ෙගන් තුෙනන් එකකට
මන්දෙපෝෂණය. එක ළමෙයක් දවසටම කිසිවක් කාලා නැහැ. ෙම්
කමය ෙවනස් කරලා, ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න වැඩ
පිළිෙවළක් හැදුෙව් නැත්නම් ෙම් රටට ඉදිරියට යන්න බැහැ.
ෙකෙසේ ෙවතත්, මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් අය වැය, ණය
වැයක් බව පකාශ කරමින් මම කථාව නවත්වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 2.16 ]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙචෝදනා කීපයක් එල්ල
වුණා. ඒ නිසා අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කියන්න ආ කථාවට
වැඩිය ඒ පිළිබඳව යමක් කිව යුතු වනවා. අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මන්තීතුමාෙග් කථාව ඇහුවාම අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙම් රට
සාගතයක් තිෙයන, මැලවිලා ගිය මිනිස්සු කණ්ඩායමක් ඉන්න
රටක් විධියට. ඒ තත්ත්වය තමයි ඒ මන්තීතුමා කිව්ෙව්. මිනිසුන්ට
කන්න ෙබොන්න නැහැ; පාරවල් දිෙග් වැටිලා ඉන්නවා වාෙග්යි
එතුමා කිව්ෙව්. මන්දෙපෝෂණය හැදිලා, අඳින්න නැහැ, අවුරුදු
ෙදකකට සැරයයි ඇඳුමක් ගන්ෙන් කියලා එතුමා කිව්වා. ෙම්
පට්ටපල් ෙබොරු ෙන්. පත්තර කෑලියි, කැලෑ පත්තරයි, තැන්
තැන්වල කියපු ඒවායි අරෙගන ඇවිල්ලා ෙමතැන කියවනවා.
මනුස්සෙයක් ඇවිල්ලා කිව්වාලු, අවරුදු ෙදකකට සැරයක් තමයි
ඇඳුමක් ගන්ෙන් කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙදයක් ඇහුවාම තමුන්නාන්ෙසේ
ෙකොෙහොම කියනවා ද කියා අපි දන්නවාෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක් ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුෙවොත් ඔය

695

2014 ඔක්ෙතෝබර් 28

වාෙග් ෙදයක් කියාවි. හැබැයි අද එෙහම කියන්ෙන්ත් නැහැ. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙගවල්වල, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ළමයි,
තමුන්නාෙසේලාෙග් ගම්වල ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය
පවා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙහොදයි කියනවා. ෙහොඳයි කියනවා
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පස්ෙසේ එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් කියාකාරී පිරිස් දැනටම අපත් එක්ක එකතු ෙවලා
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය තහවුරු කරන්න සූදානමින්
ඉන්නවා. ඒ බව අපට හැම තැනකදීම දකින්නට ලැෙබනවා.
ඒක තමයි ගරු සුනිල් හදුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කියන්ෙන්.
ෙගදර යනෙකොට ෙනෝනාෙග් මුහුණ නරක්ෙවලා තිබුණා කියා.
ඇයි ෙම්ක විෙව්චනය කෙළේ කියා තමයි මුහුණ නරක් ෙවන්න
ඇත්ෙත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ෙම් අය වැය විෙව්චනය කළා. ඇත්ත කථාව ඒකයි.
විෙව්චනය කරලා ගමට යනෙකොට එතුමන්ලාව විෙව්චනය
කරනවා, ගෙම් මිනිස්සු; පාක්ෂිකෙයෝ. නෑදැෙයෝ. ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය ළදරුවාෙග් සිට මහල්ලා දක්වා සියලු ෙදනාට සහන
ලබා ෙදන අයවැය ෙල්ඛනයක්.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත කියනවා.
එතුමා කියන විධියට ෙමොකුත් ලැබුෙණ් නැහැ කියනවා. තව
ෙකෙනක් කියනවා, ෙම්ක සුරංගනා අය වැය ෙල්ඛනයක්; ෙම්ක
මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ගත් අයවැය ෙල්ඛනයක්ය කියා
කියන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා
කියනවා, ෙම්ක හැම දාම කියවන ෙදය තමයි, ඒ ෙකොපියම තමයි
කියා. ඒ කියන්ෙන්, එතුමාම පිළිගන්නවා, හැම වර්ෂයකම ෙම්
වාෙග් සාර්ථක අය වැය අප ෙගනාවාය කියන එක. එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන රජය විධියට අප පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න
කැමතියි, ෙම් වන විට අපි රටක් විධියට ඉස්සරහට ඇවිත්
තිෙබනවා කියන එක. එතුමාම කිව්වා, ඒක පුද්ගල ආදායම
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියා. එතුමා ම කිව්වා, හැෙටන් පටන්
ගත්තා ය කියා. එතුමන්ලා අපට රට භාර ෙදනෙකොට රුපියල්
දාහට අඩුෙවන් ඒක පුද්ගල ආදායම තිබුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම්ක හතර ගුණයකට
විතර වැඩි ෙවනවා. ලබන අවුරද්ද ෙවනෙකොට ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් 4,000කට ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කර ගන්න වැඩ
පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ඉලක්කය
ළඟා කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම තමයි රටක් දියුණු
ෙවන්ෙන්. රටක දියුණුව මනින අංශ ගණනාවක් තිෙබනවා.
එතුමා අසුභවාදී ෙද්වල් විතරයි කථා කෙළේ. ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙය් තිබුණු සුභවාදී ෙද්වල් කථා කෙළේ නැහැ.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තරුණයන් ෙවනුෙවත් ගත් තීන්දු
බලන්න. ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දිගටම තරුණයන් ගැන කථා
කළා. නමුත් තරුණයන් ෙවනුෙවන් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් විෙශේෂ
පකාශයක් කළා. තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන් ගුරු පත්වීම්
පණස් දාහක් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කළා. පළාත් පාළන හා
පළාත් සභා ආයතනවල රැකියා ලක්ෂයක් සඳහා තරුණ
තරුණියන් බඳවා ගැනීමට ෙයෝජනා කළා. ඒ කියන්ෙන්,
සාමාන ෙයන් ෙදන රැකියාවලට අතිෙර්කවයි ෙම් රැකියා
නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළ දියත් කෙළේ. සමස්තයක්
වශෙයන් අෙප් රෙට් සියයට 7.8ක විරැකියාවක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 18-25
අතර තරුණ අයෙග් විරැකියාව අරෙගන බැලුෙවොත් සියයට
13.5ක විරැකියාවක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව වාෙග් දියුණු රටවලත්
ඒකයි තත්ත්වය. ඒ වයස් කාණ්ඩ තුළයි විරැකියාව වැඩිෙයන්
තිෙබන්ෙන්. විරැකියාව අඩු කරන්න ෙම්ක සියයට 10ට වඩා
පහළට ෙගන ඒෙම් උත්සාහයක් ෙම් වතාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අරෙගන
තිෙබනවා.
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අද රාජ ෙසේවය පිළිබඳ විරුද්ධ පක්ෂය කතා කරනවා. පඩිය
පිළිබඳව කථා කරනවා. ලැෙබන ෙදය ගැන කියනවා. හැබැයි
අප එදා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට සිටි කාලය අපට
සිහිපත් ෙවනවා. රනිල් විකමසිංහ එවකට අගමැතිවරයා ඉදිරිපත්
කළ වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ෙමොනවා ද තීන්දු කර තිබුෙණ්?
රැකියා පමාණය ලක්ෂ තුනකට අඩු කරන්න. අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ෙසේවෙය් ඉන්න අය විශාම
ගැන්වීම සඳහායි. රාජ ෙසේවය පසාරණය කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි,
හැකිළීම සඳහා තමයි මුදල් ෙවන් කර තිබුෙණ්. අංක 16/1
චකෙල්ඛය නිකුත් කර රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම නැවැත් වූවා.
අඩු ගණෙන් විශාම ගිය ෙකෙනකු ෙවනුවට ෙකෙනක් බඳවා
ගන්නා කටයුතු කෙළේ නැහැ. ෙරෝහල්වලට කාර්ය මණ්ඩලය
බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. එතෙකොට රටක අනාගතයක් ගැන
ෙකොෙහොමද හිතන්ෙන්? අධ ාපනයට අත වශෙයන්ම ගුරුවරු
අවශ යි ෙන්. ඒ ගුරුවරු බඳවා ගන්න වැඩ පිළිෙවළවත් රනිල්
විකමසිංහ යුගෙය් කියාත්මක කෙළේ නැති බව අප ෙහොඳටම
දන්නවා. එතෙකොට ෙකොෙහොම ද රටක් දියුණු ෙවන්ෙන්? රටක්
ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොම ද අධ ාපන ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය
ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතය ඉස්සරහට යන්ෙන්
නැත්නම්? බලන්න, ෙම් රජය ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයට කරන
ආෙයෝජන නිසා අද විශාල ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ආසියානු කලාපෙය් තිෙබන රටවල් අතරින් අද අෙප් රෙට්
මිනිස්සුන්ෙග් ආයු අෙප්ක්ෂාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපට ෙනොෙපෙනන ෙදයක් ලැබුණා. ඒ තමයි,
අෙප් ආයු අෙප්ක්ෂාව වැඩි වීම. කලාපෙය් අෙනක් රටවලට වඩා
අෙප් රට ආයු අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
තුළින් අෙප් රට සාධනීය ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා අපි
ෙම්වා අමතක කරලා කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
අද විපක්ෂය අධ ාපනය පිළිබඳව, අධ ාපනයට ෙවන් කළ
මුදල් පිළිබඳව කථා කළා. ෙමවර අය වැෙයන් අධ ාපනයට ෙවන්
කළ මුදල මදි කියලා විපක්ෂය කියනවා. ඔවුන් සියයට 6 ගැන
කථා කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශ්වවිද ාල ළමයි ෙපළපාළි
ගියා. ඒ ළමයින්ට කඳුළු ගෑස් ගහන්න, වතුර ගහන්න අපට සිද්ධ
වුණා. ෙද්ශපාලන පසු බිමක් නැතිව ෙම් දිහා බැලුෙවොත්, ඒ ළමයි
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට හදවතින්
ස්තුතිවන්ත ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනිවාර්යෙයන්ම
ඒ විශ්වවිද ාල ළමයි අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා කළ ෙම් කාර්යය අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්
සියල්ලම අද ඉෂ්ට කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ ඔවුන් ෙපළපාළි
ගිය නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සිටින ජනාධිපතිවරයා විශ්වවිද ාල
දරුවාෙග් සිට ෙපර පාසල් දරුවා දක්වා විශාල අවධානයක් ෙයොමු
කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ විශ්වවිද ාල ළමයින්ෙග් මහෙපොළ
ශිෂ ාධාර මුදල වැඩි කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අධ ාපනයට ෙවන්
කළ මුදල පිළිබඳව අපි කල්පනා කරද්දි උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශයට සහ අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් කළ මුදල
පමණක් එකතු කරලා ගණන් හදලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි
අධ ාපන කටයුතු සඳහා පළාත් සභාවලට ෙකොපමණ මුදලක්
ෙදනවාද? පළාත් සභාවලට පමණක් ෙනොෙවයි, පළාත් පාලන
ආයතනවලටත් අපි මුදල් ෙදනවා. ඒ ෙපර පාසල්වල කටයුතු
සඳහා.
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියනවා, ෙපර පාසල් ගුරුවරු
25,000ක් ඉන්නවා, 15,000කටයි මුදල් ෙවන් කෙළේ කියලා.
එතුමා ගණන් හදනවා. එතුමාෙග් ගණන් සාස්තරය හැම දාම
වැරදියි. එතුමා වාරි මාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කියපු එකත් පට්ටපල්
ෙබොරුවක්. ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා සුරංගනා කථා කියන්න
ඕනෑ නැහැ. වාරි මාර්ග ව ාපෘතිවලට රුපියල් ලක්ෂයක්වත් ෙවන්
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කෙළේ නැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ
නායකතුමා අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා, වාරි මාර්ගවලට
ෙවන් කරපු මුදල මදි කියලා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටම ෙවන්
කරපු මුදලට අතිෙර්කව ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක් දීලා වාරි
මාර්ග ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත ෙවනසක් ඇති කළාද කියලා එතුමාට
ගිහිල්ලා බලන්න තිබුණා. නියඟය තිෙබන ෙවලාෙව් අපි ඒ
පෙද්ශවල තිෙබන වැව් ෙකොපමණ පමාණයක් ගැඹුරු කළාද? වාරි
මාර්ග කටයුතු පුනරුත්ථාපනය කළාද? මම හිතන හැටියට තව
දවස් ෙදකකින් අට්ටික්කා අමුණ ව ාපාරය ආරම්භ වනවා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ම වාරි මාර්ග ව ාපෘති කීයක්
කියාත්මක වුණාද? ඒ වාෙග් තැන්වලදී සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
අහක බලාෙගන යනවාද දන්ෙන් නැහැ. දැදුරු ඔය ව ාපෘතිය, උමා
ඔය ව ාපෘතිය, ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය, යාන් ඔය ව ාපෘතිය
වැනි වාරි මාර්ග ව ාපෘති අපි රෙට් හැම තැනම කියාත්මක කළා.
යූඑන්පී ආණ්ඩු පැවැති කාලෙය් ෙමොකක්ද කෙළේ? දැන් අපට
වියදම් කර ගන්න බැරි තරමට මුදල් තිෙබනවා. අපට දැන් නිලධාරි
මදි. අපි දැන් කාර්මික නිලධාරිනුත් බඳවා ගන්නවා. ඉස්සර සිටි
කාර්මික නිලධාරි, ඉස්සර සිටි ඉංජිෙන්රුෙවෝ උෙද්ට වැඩට
යනවා, හවසට ෙපොත අත්සන් කරලා එනවා. ඔවුන්ට රාජකාරියක්
වශෙයන් කරන්න තිබුෙණ් ෙපොත අත්සන් කරන එක පමණයි. ඒ
කාලෙය් ඇස්තෙම්න්තු හැදුවාට වැඩක් නැහැ, ඒ සඳහා අවශ
කරන මුදල් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ඇස්තෙම්න්තුවලිනුත්
වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිලධාරින්ට බලන්න ෙදයක් තිබුෙණ්
නැහැ. අද ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදාත් වැඩ කරලා, ඊට අමතරව files
ටික ෙගදර ෙගනියලා රාතී කාලෙය්ත් වැඩ කරලා ෙග්න තරමට ඒ
නිලධාරින්ට වැඩ තිෙබනවා. ඒකයි අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් ෙවනස.
මම කියා ෙගන ආෙව් අධ ාපනය පිළිබඳවයි. සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා ගණන් හැදුවාට, අපි සියලුම ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට ඒ
ආධාරය ලබා ෙදනවා. එතෙකොට ඒකත් අධ ාපනයට එකතු
වනවා. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට, අධ ාපන අමාත ාංශයට,
පළාත් සභා අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් කරන මුදල් ද එකතු
වන්ෙන් අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල් වශෙයන්. පළාත් පාලන
ආයතන මඟින් දැනටමත් නඩත්තු කරන ෙපර පාසල් තිෙබනවා.
ඒකත් එකතු වන්ෙන් අධ ාපනයට. ඒ වාෙග්ම ෙම් වතාෙව්
අධ ාපනයට ලබා ෙදන විශාල මුදල, ඊට අතිෙර්කව තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලට, ඊළඟට සාගර විශ්වවිද ාලවලට ෙදන
මුදලත් අධ ාපනයට සම්බන්ධ වනවා. සාගර විශ්වවිද ාලය
ආරම්භ කෙළේ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශය අපට ෙකොපමණ මුදලක් දුන්නාද? ඒ අනුව අපි ෙපොදු
ජනතාවට අවශ කරන වැසිකිළි ටික හදලා සනීපාරක්ෂක
පහසුකම් ඇති කළා. ෙගොඩනැඟිලි හදලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙමවර
අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත් දරුවන්ට ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීම පිළිබඳව
කථා කරලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමාජ ෙසේවා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
හිටියා නම්, ෙම් පිළිබඳව කියයි. සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශය
යටෙත්ත් අධ ාපනෙය් ෙකොටසක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට සියයට
6කට වැඩි පමාණයක් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් රජය අධ ාපනයට ෙවන් කරන බව පැහැදිලිව
කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ආසියානු කලාපෙය් සාක්ෂරතාව
වැඩිම රට බවට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ආසියානු කලාපෙය් ආයු අෙප්ක්ෂාව වැඩිම රට බවටත් අෙප් රට
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි ෙසෞඛ යට කරන වියදම නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
කථා කරද්දි කිරි පිළිබඳව කිව්වා. එක පැත්තකින් කිරි මිල අඩු
කරනවා, තව පැත්තකින් කිරි මිල වැඩි කරනවා කියලා එතුමා
කිව්වා. අපි එෙහම තමයි. ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම
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සඳහා අපි ඒ අයට ෙහොඳ මිලක් ෙදනවා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් කිරි
හරක් 20,000ක් ෙගන්වූවා. ලබන අවුරුද්ෙද්ත් එෙහම
ෙගන්වනවා.
ගරු කබීර් හාෂීම් මන්තීතුමා කිව්වා, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් කියපු
ෙද්වල්මයි ෙම් අවුරුද්ෙද් කියන්ෙන්ත් කියලා. නැහැ. ෙම්
අවුරුද්ෙද්ත් ෙගනාවා; ලබන අවුරුද්ෙද්දීත් ෙගන්වනවා. එතුමා
ඒක පටලවා ෙගන. අපි ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා.
ඕනෑ නම් ලබන අවුරුද්ෙද් ෙගන්වන පමාණෙයන් ටිකක් අපට
සිරිෙකොත පැත්තට එවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් එතැන
ඉන්න අයෙගන් ටිකක් අර කට්ටියට මුහු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ
හැකියාව තිෙබනවා. එතෙකොට අපට ෙහොඳ කිරි එළෙදනුන්
පමාණයක් හදා ගන්න පුළුවන්. එෙහම ෙන්ද, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමනි? ඔබතුමා ඒ පැත්ෙත් කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා,
සිරිෙකොත පැත්ෙත් ඉන්න හරක් ටිකක් අපට ලබා ෙදන්න. ඊට
පසුව අපි ඒක ෙදමුහුන් කරලා ගනිමු. එතෙකොට ෙමහාට
ගැළෙපන විධියට ෙහොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. අපට එෙහම ෙහොඳ
ෙක්ප්ප හරක් ටිකක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා හිනා ෙවනවා. එතුමා ෙම්කට කැමැතියි. එතුමාට ෙම්
පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබනවා. එතුමා දන්නවා, එෙහම කට්ටියක්
ඉන්නා බව. එම නිසා දැන් අර විකල්ප අය වැය යනාදි සියල්ල
පැත්තකට ගිහින් ඉවරයි.
අද ඔබතුමන්ලාෙග් සම්ෙම්ලනය ෙන්ද? දැන් යහ පාලනය
ගැන ෙන්, හුඟක් අය කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා අද 12,000ක්
ෙකොළඹට ෙගන්වනවාය කිව්වා. මම දැන් එතැනට ගිහිල්ලායි
ආෙව්. ෙමොකද, මට උෙද් නගර සභාෙව් ෙසේවකෙයක් කථා කරලා
කිව්වා, නගර සභාෙව් ෙසේවකෙයෝ 112 ෙදෙනක් අද ෙකොඩි
අදින්න, පුටු අදින්න ගන්නවාය කියලා. ඔන්න, යහ පාලනය.
තමුන්නාන්ෙසේලා වරායට ගිහින් පනිනවා, cut-outs ෙහොයන්න.
කාර්යාලවලට ගිහිල්ලා ආණ්ඩුෙව් ෙද්වල් ෙහොයනවා. එතෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආණ්ඩු බලයක් නැති පළාත් පාලන
ආයතනෙය් ෙකොඩි අදින්න, පුටු අදින්න, එතැන සැරසිලි කරන්න
112 ෙදෙනක් අරෙගන. මම ගියා, බලන්න. [බාධා කිරීම්] දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලා 12,000ක් ෙගන්වා තබා ගන්ෙන් ෙකොතැනද?
[බාධා කිරීම්] පුටු 1,000යි තිෙබන්ෙන්. එතැනට පුටු 1,000යි
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] තව ඕනෑ නම් 1,500ක්
තබන්න පුඵවන්. එපමණයි, ඉඩ තිෙබන්ෙන්. එතැනට 12,000ක්
දැම්ෙමොත්, එෙහම නම් මම කන කපා ගන්නවා. ඒ පිට්ටනිෙය්
12,000ක් දමන්න ඉඩ නැහැ. ෙබොරුවක් කරන්ෙන්. කමක් නැහැ.
ඕනෑ ගණනක් ෙගන්වන්න ෙකෝ. ෙගනැල්ලා දමා ගන්න. හැබැයි,
යහ පාලනය ගැන කථා කරන තමුන්නාන්ෙසේලා ඇයි, නගර
සභාෙව් ෙසේවකෙයෝ අරෙගන ෙකොඩි අදින්ෙන්? ඇයි, සැරසිලි
කරන්ෙන්? එම නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් වතාෙව් ඉදිරිපත්
කළ අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සෑම පාර්ශ්වයක්ම නිෙයෝජනය ෙවන
ආකාරයට සහන ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ වාෙග්ම එම
අය වැය සෑම ෙකෙනකුෙග්ම පසාදයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් අපි
වාසනාවන්තයි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල තිබුණු ෙද්වල් අද
අෙප් රෙට් නිර්මාණය ෙවනවා. ඉස්සර පිට රට ගිහින් එන අය සති
ගණනක් කථා කරනවා, පිට රටවල තිබුණු ෙද්වල් ගැන. ෙමොනවා
ගැනද, කථා කරන්ෙන්? ලස්සන අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන, ලස්සන
දුම්රිය මාර්ග ගැන, ලස්සන ෙගොඩනැඟිලි ගැන, ලස්සන නගර
ගැන කථා කරනවා. අද ඒ සියල්ලම - මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ - අෙප් ෙම් ලංකාෙව් ඉදි
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපට අභිමානෙයන් සඳහන්
කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, අෙප් රට
ආසියාෙව් සංවර්ධනය වුණු රටක් බවට පත් ෙවන්ෙන් - ෙවන
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කාෙගන්වත් ෙනොෙවයි - මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
ඊළඟ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්ය කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරමින්
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු අමාත තුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 2.30]

ගරු මිල්ෙරෝයි
අමාත තුමා)

පනාන්දු

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

මහතා
-ச

(සමාජ

සුබසාධන

க நலன் ாி அைமச்சர்)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් 10වැනි අය වැය ෙල්ඛනය ගැන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙමොන විෙව්චන කළත්, පච අය වැයක්ය කියලා කිව්වත්
සාමාන ජනතාවට ඉතාම වැදගත් අය වැයක් හැටියටයි, මට
හඳුන්වන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවුරුදු 10ක
කාල සීමාෙව් දී ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන දිහා දිගින් දිගටම
බැලුවාම, ෙමරටට, රෙට් ජනතාවට ඒ වාෙග්ම රෙට් සංවර්ධනයට
ෙයොමු කරපු අය වැය ෙල්ඛන හැටියටයි මා ඒවා දකින්ෙන්.
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද රට සංවර්ධනය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ගම
සංවර්ධනය කරන්න අවශ කරන පතිපාදන ඒ හැම අය වැය
ෙල්ඛනයකින්ම ලබා දී තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අද අෙප් ගම්වල
ජනතාව ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරනවා. ෙමොකද, ජනතාව
හිතපු ෙදයක්, බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් අද ජනතාවට ලැබී
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කථා කරද්දී,
ෙපර පාසල් දරුවාෙග් සිට වැඩිහිටියා දක්වා, ඒ වාෙග්ම
අධ ාපනය පැත්ෙතන් බැලුවාම, ෙපර පාසෙල් සිට උසස්
අධ ාපනය ලබා ගන්නා ස්ථානය දක්වාම අවශ කරන පතිපාදන
ලබා දීලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙපර පාසල කියන එක එදා අමතක කර
තිබුණා. දැනට අවුරුදු 20කට විතර කලින් සිට තමයි, ෙම් රෙට්
ෙපර පාසල් කමය ඇති වුෙණ්; ෙපර පාසල් ෙම් රටට අත වශ
ෙදයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් මෙග්
මිනිබිරියක් දමන්න St. Bridget's Convent එකට කථා කළා. එහිදී
මට දැන ගන්න ලැබුණා, St. Bridget's Convent එෙක් ෙපර
පාසල පටන් ගන්ෙන් වයස අවුරුදු ෙදකහමාෙර් දරුවන්ෙගන් බව.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අද ගෙම් ඉන්න
දරුවාටත් ෙපර පාසලකට ගිහින් තමන්ෙග් අධ ාපනය ලබා
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
තුළින් කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳව. ඒක තමයි, අත වශ වන්ෙන්.
ෙහොඳ පුරවැසියන් බිහි කරන්න නම් මුල ඉඳන්ම, හරියාකාරව ඒ
අධ ාපනය ෙදන්න ඕනෑ. එදා ෙපර පාසල්වල සමහර ගුරුවරු
ඉගැන්නුෙව් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්. මට මතකයි, මා පළමුෙවන්ම
ෙද්ශපාලනය පටන් ගනිද්දි, අෙප් ගෙම් එක ගැහැනු ළමෙයකුට
ෙපර පාසලක් පටන් ගන්නය කියලා මම භාර දුන්න හැටි. එදා
රුපියල් පහයි අය කෙළේ. ඒකත් ඒ දරුවන්ට ෙදන්න බැහැ. නමුත්
ඒක ෙකෙරන්න ඕනෑ කටයුත්තක්. මුල් කාලෙය් සිටම දරුවන්
හරියාකාරව හැදුෙවොත් තමයි අපට ෙහොඳ පුරවැසියන් බිහි කරන්න
පුළුවන් වන්ෙන්.
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අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හැදුවා. ෙම් රටට විදුලිය
අවශ යි. අවශ කරන පතිපාදන ලබා දීලා අවශ විධියට ඒක
කරන්න ඕනෑ. අද විදුලි ගාස්තු අඩු කර තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
කියාත්මක කළාට පසුව ෙම් රෙට් විදුලි ගාස්තු අඩු කරනවාය
කියලා. ඒ විධියටම එතුමා විදුලි ගාස්තු අඩු කළා. වැඩි කෙළේ
නැහැ. විදුලි ගාස්තුෙවන් සියයට 25ක පමාණයක් අඩු කරන්න
එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. ඒ
ෙපොෙරොන්දුව හරියාකාරව ඉෂ්ට කර තිෙබනවා.
අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කය, කුරුණෑගල ඇතුළුව වයඹ පළාත
ෙපොල් වගාව බහුලව පවතින පළාතක්. ඉස්සර ෙම් ෙපොල්වලට
ෙපොෙහොර ගන්න ෙකොට රුපියල් 5,000කට වැඩි මුදලක් වැය
කරන්න සිද්ධ වුණා. අද ෙපොල් වගාවට රුපියල් 1,500ක
ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙපොල්
ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් දැන් ෙපොල්
තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමාව ෙපොල් ඵලදාව අඩු කාලයක්. නමුත් අද
පාරිෙභෝගිකයාට ෙපොල් ෙගඩියක් සාධාරණ මිලකට ගන්න
අවස්ථාවත්, ෙපොල් වතු හිමියාට තමන්ෙග් ෙපොල්වලට සාධාරණ
ෙවළඳ වටිනාකමකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙපොල් වගාවට
එදා ඉඳන් ෙපොෙහොර ටික දුන්නා; පැළ ටික දුන්නා; අවශ කරන
අනිකුත් පහසුකම් ටික ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අෙප් පෙද්ශවල
ෙපොල් වගාව ඉතාම සාර්ථක විධියට කරන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙවන්නප්පුවට ධීවර වරායක් හදන්න ෙයෝජනා
කළා. අද එහි මූලික කටයුතු කර ෙගන යනවා. එක අවුරුද්දකින්
ෙම් සියලු ෙද්වල් කරලා අවසන් කරන්න බැහැ. යම්කිසි
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළාම ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න
ටික කාලයක් යනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් ෙවන්නප්පුෙව් ඒ ධීවර
වරාය හැදීමට අවශ කරන මුදල් දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ධීවර ජනතාව,
විෙශේෂෙයන්ම ෙටෝලර් යාතා හිමියන් විශාල සංඛ ාවක් ඉන්ෙන්
අෙප් ෙවන්නප්පුව ආසනෙය්යි. ඒ අයට ඒෙකන් ෙලොකු සහනයක්
ලැෙබනවා. නැත්නම් අෙප් ෙටෝලර් යාතා මීගමුවට එන්න ඕනෑ.
එෙහම එන්ෙන් නැතිව ඒ යාතා ෙවන්නප්පුෙව් ඒ ධීවර වරාෙය්
තිබුණාම තමන්ෙග් මාළු ටික නියම විධියට විකුණා ෙගන ෙහොඳ
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම්වා දැනට ෙකරී ෙගන යන
වැඩ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉතාම
ෙහොඳයි. රජෙය් ෙසේවකයා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ඒ අයෙග්
වැටුපට එල්ලලා තිබුණු යම් යම් දීමනා පඩියට එකතු කරයි
කියලා. ඒක ඉතාම වැදගත් කාර්යයක් හැටියට අපි සලකනවා.
රජෙය් ෙසේවකයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ ෙදය ඔවුන්ට අද
ලැබිලා තිෙබනවා.
ශිෂ ාධාර ලබා දීම ගැනත් මා කිව යුතුයි. එය රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන්ට ෙනොලැබුණු වරපසාදයක්. පෙහේ ශිෂ ත්ව
විභාගයට ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන් සමත් වන රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
දරුවන්ට ඒ ශිෂ ාධාරය ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් එයත් ලබා දීලා තිෙබනවා. අද ගුරුවරයාෙග් දරුවා,
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් දරුවා ඒ කියන සියලුම දරුවන්ට ඒ සහනය
ලැබිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම්කිසි
හරවත් ෙදයක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙපොඩි මිනිහාට, සාමාන මහ
ජනතාවට අවශ කරන පහසුකම, ජීවත් වීෙම් පහසුකම ලබා දීලා
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවැනි අයක් වැය ඉදිරිපත්
කිරීම පිළිබඳව අපි කවුරුත් සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. අපි
ජනතාවත් සමඟ කථා කරන විට, ෙපොඩි මිනිහා, කම්කරුවා ඇතුළු
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හැම ෙකනාම කියනවා ඉතාමත්ම ෙහොඳ අය වැය ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් රජය, විෙශේෂෙයන්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉතාමත්ම ෙහොඳින්
රට පාලනය කරමින් ෙම් කරන්නා වූ වැඩ පිළිෙවළට අපි සියලු
ෙදනාම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. අෙප් ගරු මහින්ද
අමරවීර ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අලුත් ෙද්වල්, අපි පිට රට ගියාම
දකින ෙද්වල් අද අෙප් රෙට් තිෙබනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උතුරු දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කරන
දවෙසේ යාපනය දුම්රිය ස්ථානය දැක බලා ගන්නට මට අවස්ථාවක්
ලැබුණා. ඒ අවස්ථාව වන විට මම ෙවනත් වැඩකට යාපනයට
ගිහින් හිටිෙය්. මීට අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා මම කච්චතිව්
යන්න යාපනය දුම්රිය ෙපොළට ගියා . ඊට පස්ෙසේ සිංහල ජනතාව
බලහත්කාරෙයන් පදිංචි වුණු ෙවලාෙව් නැවත පදිංචි කිරීෙම්
අමාත වරයා විධියට මම යාපනය දුම්රිය ෙපොළට ගියා. එදා
යාපනය දුම්රිය ෙපොෙළේදී අපි වැස්සට ෙතමි ෙතමී තමයි හිටිෙය්.
නමුත් අද අපට යාපනය දුම්රිය ෙපොළ දකිද්දී සන්ෙතෝෂයි. ඒ
වාෙග්ම දුම්රිය පාර දකිද්දී, වව්නියාෙව් සිට යාපනය දක්වා
ෙදපැත්ෙත් තිෙබන දුම්රිය ෙපොළවල් දකිද්දී අපට ෙලොකු
සන්ෙතෝෂයක් ඇති ෙවනවා. යාපනය දුම්රිය ෙපොළ හදලා නැවත
වරක් යාපනෙය් ජනතාවට දකුණත් සමඟ යා ෙවලා ජීවත් වන්න
පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.
යාල්ෙද්වි දුම්රිය යාපනයට පැමිණීම දැක බලා ගන්න පැමිණ සිටි
ජනතාව ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂෙයන් සිටින ආකාරය අපි දැක්කා.
නැවත වරක් යාල්ෙද්වි දුම්රිෙයන් ෙකොළඹට එන්න, ෙකොළඹ
ඉඳන් නැවත යාපනයට යන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඒ
ජනතාව තුළ තිබුණු පීතිය ඒ මුහුණුවලින් ෙපනුණා. ඉතාමත්ම
සන්ෙතෝෂෙයන් ඒ ජනතාව හිටිෙය්.
ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මා නැවතත්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ඉදිරිෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාව
පරාජය කරන්නට කවුරුන් ෙහෝ හිතනවා නම්, කිසිම ෙකෙනකුට
එතුමාව පරාජය කරන්නට බැහැයි කියන කාරණය මම පකාශ
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජනතාව තවමත් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමඟ සිටිනවා කියා පකාශ කරමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු තිස්ස විතාරණ අමාත තුමා - නැත.
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් නිෙයෝජ
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.

අමාත තුමා.

[අ.භා. 2.40]

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (සුළු අපනයන
ෙභෝග පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிஷாந்த
த் ெஹட் கமேக - சி
பயிர்கள் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

ஏற் மதிப்

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
රෙට් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා හැටියට ඉදිරිපත් කළ
දසවන අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට, ගුණ
ෙදොස් විෙව්චනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මුලින්ම
මෙග් සතුට පළ කරනවා. පසු ගිය දින කිහිපය තුළ -24 ෙවනි දා
සිට ෙම් දක්වා- ෙම් අය වැය පිළිබඳව මාධ තුළින්, විරුද්ධ

702

පක්ෂය තුළින් සහ ආණ්ඩු පක්ෂය තුළින් විවිධ මතවාද පකාශයට
පත් වුණා. ෙම් රෙට් නිදහෙසන් පසුව, දැවැන්තම වරපසාද හිමි
වන, ෙම් රට ෙගොඩ නඟන, ෙම් රට ශක්තිමත් කරන, ආර්ථිකය
පමණක් ෙනොෙවයි සියලු අංශ ශක්තිමත් කරන සාර්ථක අය වැය
ෙල්ඛනයක් එතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ බව අපි අමතක කරන්නට
ෙහොඳ නැහැ. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන විට විපක්ෂෙය් මුහුණු
තුළන් අපි දැක්ෙක් මහා කනගාටුදායක, අභාග සම්පන්න
තත්ත්වයකුයි. අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොනවාද කියලාවත්
දන්ෙන් නැතිව විෙරෝධතාව පටන් ගත්ෙත් ෙත් පැන් සංගහෙය්
ඉඳලායි. ෙත් පැන් සංගහෙයන් තමයි ෙම් අය වැයට විෙරෝධය
පකාශ කෙළේ. නමුත් 2005 සිට ෙම් ආපු ගමන් මෙඟ්දී එක් එක්
වර්ෂයන්වල කළ පකාශයන්, අය වැය ෙපොෙරොන්දු ෙම් රෙට්
ජනතාව බලන් ඉඳිද්දී එකින් එක ඉෂ්ට වුණු බවට අපට
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙකෙරහිත් දැඩි විශ්වාසයක් ඇති වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වසර තස්තවාදී ගැටුම්
උග වූ, ෙකොටි තස්තවාදියා පබලවම සිටි යුගයක්. ඒ වාෙග්ම
සුනාමි ව සනෙයන්, තස්තවාදයට බිෙයන්, රාජ පාලකයින්ට ඒ
සඳහා විසඳුම් ෙනොමැතිකමින් ෙම් රෙට් ජනතාව කලකිරීමට පත්ව
සිටි අවස්ථාවක්. හැමදාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු වෙම්
පිරිස් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් පිහිට වුණා. ඒ අනුව 2005 දී
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා බවට පත්
වුණා. කුමන ෙද්ශපාලන බලෙව්ග ඊට එෙරහිව කටයුතු කළත්,
ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ ඇති වුණු පිබිදීම හා ඒක රාශී වීම තුළින්
රෙට්, ජාතිෙය් සහ ජනතාවෙග් වාසනාවට එතුමා ජනාධිපති
ධුරයට පත් වුණා.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දහහත් අවුරුදු පාලනය ෙපරළා
දැමිය ෙනොහැකිය කියා මතයක් පැවැතුණා. පාද යාතා, ජන
ෙඝෝෂා, මිනිස් දම්වැල් වැනි ජනතාව අවදි කළ වීෙරෝදාර
වැඩසටහන් සංවිධානය කර එදා ඒ පාලනය ෙපරළා දමන්නට එක්
වුණු මහා පගතිශීලී මහජන ෙපරහැෙර් මූලිකත්වය ගත්ෙත්
එතුමායි. 2005 දී බලය ලබා ෙගන, 2009 දී තස්තවාදය පරාජය
කර, 2010 දී ෙදවන වතාවට එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණා.
එතුමා පසු ගිය වසර නවයක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු කළ ෙමෙහවර ඉතා විශිෂ්ටයි. යුද
බිෙයන්, මර බිෙයන් සිටි ජනතාවට එය සුවිෙශේෂී අස්වැසිල්ලක්
වුණා.
අධිකරණ, ෛවද , ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතවල සහ විශ්වවිද ාල
කථිකාචාර්ය වැනි බුද්ධිමතුන්ෙග් අෙප්ක්ෂා ඉටු කරමින් ඒ අයට
තම රාජකාරිෙය් ෙගෞරවය රැක ෙගන කටයුතු කරන්නට ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනෙයන් අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මඟ
ෙදපස සුළු ව ාපාරවල සිට සුපිරි ෙවෙළඳසැල් දක්වා ව ාපාරික
ක්ෙෂේතෙය් අයට, විවිධ කර්මාන්ත හා ස්වයං රැකියා ඇතුළුව
සියලුම ක්ෙෂේත අන්තර්ගත වන පරිදි සියලු ෙදනාෙග්
අෙප්ක්ෂාවන් සඵල කරවන අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙලස 2015 අය
වැය ෙල්ඛනය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත්ව ඇත්ෙත් රාජ බලය අෙප්ක්ෂාෙවන්
සිටින විපක්ෂය පමණයි කියන කාරණය මම සිහිපත් කරන්න
කැමැතියි.
ඇෙමරිකාව පමුඛ බටහිර රටවලට පරාජය කළ ෙනොහැකි වූ
තස්තවාදය පරාජය කළ අෙප් රාජ නායක අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා යුද්ධයට වැය කළ මුදල් අද රෙට් ජනතා
අෙප්ක්ෂා ඉටු කරන්නට ෙවන් කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව්,
බිතාන ෙය් සිටින තස්තවාදියා ලංකාෙව් නැති වීම බටහිර
ජාතීන්ට ඉවසා ගන්නට ෙනොහැකි කාරණයක්. ඒ නිසා තමයි
යුෙරෝපා සංගමය එල්ටීටීඊ තහනම ඉවත් කෙළේ. ෙදමළ
ඩයස්ෙපෝරාව ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ දැඟලුවත් යළි ලංකාෙව්
දැඟලීමට ඉඩ දීමට ෙම් රෙට් ජනතාව සූදානම් නැහැ.

703

2014 ඔක්ෙතෝබර් 28

අද ෙම් රෙට් උතුර, දකුණ, නැෙඟනහිර සහ බටහිර ෙවෙසන
සියලු ජාතීන්ට මර බිෙයන් ෙතොරව ජීවත් විය හැකියි. එය මිල කළ
ෙනොහැකි කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම රෙට් සංවර්ධනයත් උදා කර
තිෙබනවා. 2015 අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් සහ පසු ගිය කාලය
තුළ රෙට් සිදු වූ විදුලිය, ගෑස්, භූමිෙතල් මිල අඩුවීම තුළින්
ජනතාවට සහන සැලෙසන නිසා ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාවට සහ
බටහිර ජාතීන්ට අවශ පාලකයින් ශී ලංකාෙව් ෙගොඩ නඟන්නට
රෙට් ජනතාව ඉඩක් තබන්ෙන් නැති බව අපට විශ්වාසයි. ජාතික
මැතිවරණවලට මුහුණ දීමට බිය වූ විපක්ෂය අද අධිකරණයට යන
බවට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට අවලාද නගන්ෙන් ඒ නිසයි.
මහින්දට තුන් වරක් බැහැ කියන විපක්ෂ නායකයන්ෙග් මුහුණු
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය කියවන විට ෙපන්නුම් කෙළේ
මහින්ද සමඟ තුන්ෙවනි වතාවටත් බැහැ කියන විලාසයක්. රෙට්
මුදල් ඇමතිවරයා අය වැය කියවන විට, ගෙම් නගරෙය් ජනතාව
සිය අෙප්ක්ෂා ඉටුවීෙම් තෘප්තිය පීති ෙඝෝෂා නඟමින් පකාශ කළා.
ඔවුන් රතිඤ්ඤා පත්තු කරමින් විවිධ විධියට පීති ෙඝෝෂා නැගුවා.
ඒක ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් නැතුව අපි
කවුරුවත් ගිහිල්ලා හන්දිවල රතිඤ්ඤා පත්තු කෙළේ නැහැ. ඒ
සඳහා ගම්වල ජනතාව ඉදිරිපත් වුණා. අපි කාටවත් රතිඤ්ඤා
ෙබදන්න ගිෙය් නැහැ. 2009 මැයි 19 ෙවනිදා එල්ටීටීඊ තස්තවාදියා
ඝාතනය කරපු දවසට සමාන විධියට මුළු රටම අය වැය කියවූ
දවෙසේ පීති ෙඝෝෂා නඟන්න කටයුතු කළා.
මීට ෙපර ෙම් රෙට් සිටි මුදල් ඇමතිවරු ඉදිරිපත් කෙළේ අය
වැය ෙනොෙවයි ණය වැය. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය ගැනීම් තුළ
ණය හා ෙපොලී ෙගවීම්, යුද වියදම් සහ සුළු වශෙයන් රෙට්
ජනතාවට ලබා ෙදන ශුභ සාධනයයි ඒ ෙල්ඛනවල සඳහන්ව
තිබුෙණ්. ෙමදා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මහින්ද චින්තනෙය්
ජාතික සංවර්ධන දැක්ම සාක්ෂාත් කරන ගම, නගර ෙගොඩ නඟන,
ශුභ සාධන ෙසේවා ඉටු කරන, සුළු හා මධ
පරිමාණ
ව ාපාරිකයින්ෙග් හා කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ආර්ථිකය නඟා
සිටුවා ගත හැකි සංවර්ධනාත්මක අය වැයක්. එෙමන්ම ෙම් අය
වැය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් රාජ ෙසේවය කප්පාදුවකට ෙනොෙවයි.
එදා ලක්ෂ 5 ක් වූ රාජ ෙසේවකයින් ලක්ෂ 3 දක්වා අඩු කිරීම
ෙවනුවට අද එය ලක්ෂ 13 දක්වා වැඩි කර තිෙබන බව මතක් කළ
යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වන විට ජාතික
ආදායෙමන් සියයට 5 දක්වා අය වැය හිඟය අඩු කර තිෙබනවා.
එය 2015 වන විට සියයට 4.6 දක්වා අඩු කිරීමට ඉලක්ක කර
තිෙබනවා. අෙප් රජය ණය ගත්ෙත් ආෙයෝජනයට මිස
පරිෙභෝජනයට ෙනොෙවයි.
මම විශ්වාසෙයන් කියනවා, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
2014 වර්ෂෙය් ඉටු කළ දැවැන්ත සංවර්ධන ෙමෙහවර අති
විශාලයි කියා. මම නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙය්
බද්ෙද්ගම ආසනෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 108කට සංවර්ධන
කටයුතු ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 4,280ක මුදලක් වියදම් කළා.
පධාන සංවර්ධන ව ාපෘති කටයුතු ෙවනුෙවන් ගමින් ගමට හැම
ගාම නිලධාරි වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 40 බැගින් වියදම් කරනු
ලැබුවා. කාපට් මාර්ග, ජල ෙයෝජනා කම, නගර නිර්මාණය,
මහජන ෙපොළ සහ ඊට අමතරව ගෙම් අතපසු වුණු සුළු සුළු
සංවර්ධන ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න පතිලාභ ලබා දුන්නා.
ෙම්වා ලබා දුන්ෙන් ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය නැංවීමටයි.
"දැයට කිරුළ" වැඩසටහන සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා.
ඉදිරි ෙපබරවාරි මාසෙය් පැවැත්වීමට නියමිත දැයට කිරුළට
සමගාමීව පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් නැංවීමට මෙග් ආසනයට
තවත් රුපියල් ලක්ෂ 2,570ක් ලැබිලා තිෙබනවා. දැන් අපි ඒවා
වියදම් කරන්න තැන් ෙහොයනවා. ඒ තරම් ෙනොෙකරුණු වැඩවලට
වඩා ෙකරුණු වැඩ වැඩියි. ඉටු වුණ කාරණා විශාලයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ජනතාවෙග්
පශ්නවලටඋත්තර දීලා තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ ෙසේවකයන්ෙග් අවම
වැටුප මසකට රුපියල් 15,000ක් කරන ෙවලාෙව් අපි ගරු මුදල්
හා කම සම්පාදන අමාත තුමා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමාට
ෙයෝජනා කරනවා; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුප මසකට
රුපියල් 15,000ක් විය යුතුයි, සමුපකාර ෙසේවකයන්ෙග් අවම
වැටුප මසකට රුපියල් 15,000 විය යුතුයි කියා. රාජ සංස්ථා,
ව වස්ථාපිත ආයතන හා රජෙය් ආයතනවල දින 180 ඉක්මවා
ඇති අනියම් ෙසේවකයන් ස්ථිර කිරීම සුවිෙශේෂී කාරණයක්. ඒක
අපි අතිශයින් අගය කරන්න ඕනෑ. අෙප් රජය උපාධිධාරින්ට
රැකියා දුන්නා. අෙප් ගම්වල සිටි සියලුම උපාධිධාරින්ව පක්ෂ,
පාට, ෙභ්ද ෙහෝ වර්ග ෙහොයන්ෙන් නැතුව රාජ ෙසේවයට
අන්තර්ගහණය කර ගත්තා. ඔවුන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දුන්නා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සාමාන ෙපළ, උසස් ෙපළ සමත් තරුණ
තරුණයින් ලක්ෂයක් 2015 වර්ෂෙය් රාජ ෙසේවයට ඇතුළත් කර
ගැනීමට කටයුතු කිරීම අපි අතිශයින්ම අගය කරන කාරණයක්.
ඒක ෙම් රෙට් අනාගතය ෙගොඩ නඟන්න ගත්ත සුවිෙශේෂී
උත්සාහයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, අවසාන කරන්න.

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு நிஷாந்த

த் ெஹட் கமேக)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් ෙත් වගාව, කුරුඳු වගාව,
රබර් වගාව නංවන්න ෙමවර අය වැෙයන් සුවිෙශේෂී ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එනම්, නැවත වගා කිරීම; අලුෙතන් සිටු
වීම; ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම. ෙත් ඉඩම් හිමියා, කුරුඳු
ඉඩම් හිමියා, රබර් ඉඩම් හිමියා නංවන දැවැන්ත කාර්ය භාරයක්
අප රජය ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් රජය ෙම් අවුරුදු
10 තුළ ගත්ත කියා මාර්ග අති විශිෂ්ටයි. අපි එය විෙශේෂෙයන්
සිහිපත් කළ යුතුයි. රෙට් රැකියා පශ්නයක් නැහැ. රැකියා
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙභෝගවලින් අෙප් ජනතාව ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වසර ෙවනුෙවන් ෙමවර
ඉදිරිපත් කළ අය වැය 2020 වන ෙකොට අපි යන ඉලක්කවලට
දැවැන්ත ජයගහණයක් වනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා.
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල අභාග ෙමයින්
ෙහළිෙවනවා කියන කාරණය මා සිහිපත් කරමින්, ෙම් කටයුතු
තුළින් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තවත් අවුරුදු 20ක් ෙම් රෙට්
ජනාධිපති පුටුෙව් සිටින බවත් සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You
have 40 minutes.

[2.54 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Hon. Presiding Member, for the
opportunity given to speak at the Second Reading of the
Budget this year. As I have done in all of the Second
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා]

Reading Debates since 2010 including the Vote on
Account of that year, I wish to commence with a
particular observation. This year I have support for that
observation from a Frontbencher from the Government
ranks, the Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. Just
after the Budget Speech by the Hon. Minister of Finance,
the Venerable Thero was asked by the press about his
comments on the Budget Proposals and his response was,
“We hope next year the Budget will be presented by a
Member of the House”. Now, this is something that I
have said for four years; that if Parliament is to exercise
total control over public finance as mandated by Article
148 of the Constitution - the Hon. (Ven.) Athuraliye
Rathana Thero was also pleased to mention that Article in
his comment - then, it is necessary that the Minister of
Finance is a Member of this House.
We have the sad spectacle yet again this year of the
Debate continuing without the Minister who proposed it
being in the House as a Member of this House
accountable and responsible to respond to several vital
comments that are being made. I too wish, like the
Government Frontbencher, that this will be remedied at
least by next year. As we walked away from the Chamber
that evening into the Tea Party, a very senior Government
official was heard to remark, “The only thing that the
Opposition can say about this Budget is that it is too good
to be true”. I thought that was well said. What he said is
true. I want to repeat that: "This is too good to be true". In
fact, this is a grave fraud on the people of this country.
This cannot be true. We have never seen a Budget like
this. We have never seen proposals that have been made
so irresponsibly with the eye only on his re-election. This
ought not to be done. I think the Hon. Minister of
National Languages and Social Integration applauded a
little too early before I continued. He might regret his
applause now. This is a most irresponsible thing that has
been done. In the previous years, there were clamours for
relief for several sectors which were promised but not
given.
Some were promised; some were not promised and
even those that were promised, never saw the light of day.
And yet, even through those years - we looked at the
balance of account - we saw how much of this was being
funded from foreign borrowings.
As we start the Debate on the Second Reading, we
have, tabled before us, an Amendment to the
Appropriation Act of 2013 to increase the borrowing limit
by Rs. 200 billion. Now, what does that mean? It means
that the sky-high limit that was set even at that time had
not been enough to meet the expenditure for last year.
Now, with this Budget Proposal, how will the
Government even begin to fund the expenditure that they
have proposed they would incur? You cannot merely
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make proposals to give people some good feeling. There
is something called “overdoing” and my suspicion is that
the Hon Minister of Finance has overdone it this time. He
has so overdone it, that even the very ordinary people of
this country do not believe it; they do not believe it.
Anyone we meet on the street is asking us the question,
"ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද? ෙකොෙහොමද ෙම්කට සල්ලි
ෙගෙනන්ෙන්?" They are astonished. So, you cannot fool

all the people all the time. That, we know. But, in this
instance, even through sweetness, you have not been able
to satisfy them because their suspicions have been,
rightly, aroused. How can the Government meet these
expenses that have been so generously and lavishly
proposed? I would not go into the details. Several
Members of the Opposition have delved into details and
shown up these Budget Proposals for what they are, as I
said, a fraud on the people. I would not go into it at this
stage. Perhaps during the Committee Stage, we will have
an opportunity to go into the detailed Estimates and the
reality as opposed to the glorious picture that has been
painted by these Proposals.
Today, I would rather go into some of the policy
statements that the Hon. Minister of Finance made while
presenting the Budget. The Hon. Minister was pleased to
refer to certain events in the recent past. He said that the
war was fought so that all the peoples of this country will
live better lives and the approach of the Government has
never had a communal slant to it. He quotes the results of
the three Provincial Council Elections held this year as
proof of the fact that the Government has large public
support for the direction that it is travelling in. May I
venture to ask then, by the same token, what lesson has
he learnt from the results of the Northern Provincial
Council Election held last year? What, if at all, has he
learnt? If he takes, as he claims, 54 per cent of the vote
for the UPFA as a total endorsement of the people for the
work programme of the Government, how does he read
less than 20 per cent of votes the UPFA received in the
Northern Province? How does he read 78.9 per cent of
the vote that the TNA received in the Northern Provincial
Council Election? And, if the war was fought, as he
claims, to deliver the Tamil people from the clutches of
terrorism, what have those Tamil people told him in
September of 2013? The Hon. Minister who relies so
heavily on that vote to make a point about the support he
has, citing a mere 54 per cent, cannot see that less than 20
per cent voted for his party and almost 80 per cent for the
TNA in the Northern Province, where the war was
fought. I am linking these two to ask the Hon. Minister of
Finance the question, how have you formulated this
policy? How have you come to this conclusion of yours
that the people in the Northern Province, where the war
was fought, are all duly satisfied with your development
projects and are very happy that there is no fighting now?
Well, people are happy that there is no fighting, I will
concede that. But, that is not all. If the war was fought to
an end so that people will live with dignity more than
anything else, with dignity, peace and prosperity, that has
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not happened and if that is not the crucial ill that affected
this country all these years, for several decades, perhaps
since Independence, what is the problem that ails this
country?
If that issue cannot be resolved, - that is also an
economic issue; we talk about the 30-year war, how that
impacted on the economy, how that impacted on the lives,
not only of the people in the war zone, but even of the
people who were living outside, - if that is not addressed
properly, can this House applaud the Minister of Finance
for saying this during the course of his Budget Speech?
He has claimed that he cannot see the rationale to
devolve the subjects of land and police powers to nine
separate Provincial Councils. Now, that is a new one.
Suddenly, he cannot see the rationale for devolving land
and police powers to nine provincial councils. This is the
same person who, in May and June 2009, made Joint
Statements with the Prime Minister of India that he would
implement the Thirteenth Amendment in full, go beyond
it and make devolution meaningful. He signed those Joint
Statements and subsequently, the Hon. Minister of
External Affairs signed the Joint Communique on the 7th
of June, 2011, I believe, with the Minister of External
Affairs of India to the same effect.
Now, after the end of the war, after the conclusion of
the fighting, several times this promise has been given,
not to us. The promises given to us are worthless, are not
worth - [Interruption.] Yes, yes, not worth talking about.
The Hon. Lohan Ratwatte suddenly walks in and he is
amazed - because they are willy-nilly breached. But, these
are promises given to a very friendly neighbouring
country, to the Prime Minister of that country, to the
Secretary-General of the United Nations and to the
international community at large. It is very specific, not
just "we will solve it”. No, they said: “We will implement
the Thirteenth Amendment in full and build on it so as to
achieve meaningful devolution”. How many times this
was said? I am glad that the Hon. Deputy Minister of
External Affairs is here, because the Ministry of External
Affairs has the record of all of those promises and the
Joint Communiques that have been issued from their
Ministry. A sudden wisdom has dawned now on the Hon.
Minister of Finance to come into this Chamber and say, “I
cannot see the rationale to devolve the subjects of land
and police powers to nine separate Provincial Councils”.
This is yet another indicator that tells the people of
this country what value his promises are. Of course, with
this Budget, they seriously suspect that none of these
promises will be kept. Why has he done this? He talked
about the North, and also about the "Yal Devi" to Jaffna.
By the way, we welcome the "Yal Devi" to Jaffna. That
has earned millions of rupees in a couple of days for the
Government. It is good for the Government as much as it
is good for the people.
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

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

It is good for the people.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

So, why do you not listen to what I say? I just said
that it is good for the people. - [Interruption.] So, I said it
is good for the people. Why do you not listen first? I did
say it is good for the people.
We must thank the Government of India for making
the finance available for that project. We do not know the
arrangements for finance that you have made with the
Chinese. So, I will not thank them or you for that matter.
But, what has happened? With the coming of "Yal
Devi", a new restriction has been imposed on foreigners
travelling to the North. Now, anyone who comes to this
country has to obtain two visas; any foreigner who
intends going to the North has to obtain two visas, ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

That is wrong. Do not say "two visas", it is a permit.
We cannot issue two visas to for anybody who comes
into this country.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

- one to come into this country and another ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

That is what Prabhakaran did.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

You are doing what Prabhakaran did. That is my
complaint. People have to obtain two visas, one to come
into this country and another to go to the North, just like
what Prabhakaran did. Why are you doing what
Prabhakaran did if you are complaining about
Prabhakaran?
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

You chased Muslim people from the North.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We did not chase them. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sumanthiran, please continue with your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Presiding Member, - [Interruption.] We have
dealt with that time and again.
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was pending and when they crossed over what happened
to that case, all of that we know. So, we understand why
they shout. But, that cannot distract me from what I am
saying now. - [Interruption.]
"Why is the North being treated as a separate
country?" is the question that I am posing. People who
come into this country can freely get about anywhere else
but not to the North. You have to get a special permit to
go to the North.
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

That is -

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

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

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

Do not shout now.

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We know why some people shout and what happened
to the rice case and why they have to shout, why they
have to jump in the first place and why they have to
periodically get up and shout and why cases were
withdrawn; why the cases of grave fraud pending in the
High Court were withdrawn. - [Interruption.] For, in a
very undignified manner walking across the aisle [Interruption.]

No, we are not asking you for explanation. No
explanation has been given. It happened with the coming
of "Yal Devi". Why has that new restriction been
imposed?
In the Budget Speech, there is ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

There can be LTTEers going to Jaffna.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Presiding Member)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Let the Hon. Member speak.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, we understand. I am not talking about him. [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Please let the Hon. Member speak.
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

He cannot just insult me. I have to answer him.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You can answer later.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I can understand why some people have to shout.
What the amount of the fraud was, in which court the case

Where is the LTTE? I thought you destroyed them
fully.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

A diaspora.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I see! There is a sanctimonious claim in this Budget
Speech that the Emergency Regulations that were in force
for years were removed; that Public Service throughout
the country has been restored; press freedom is
encouraged; conduct of regular elections happen
including the Northern Provincial Council and the
country has witnessed a notable improvement in
governance.
Emergency Regulations were removed on the 30th of
August 2011, under intense international pressure but
with that, the very same Regulations were promulgated as
PTA Regulations. Whom are you fooling? [Interruption.] Hon. Vasudeva Nanayakkara, you started
saying something. Do you want to say anything?
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

No.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Those very same Emergency Regulations that were in
force, Hon. Minister, were promulgated as PTA
Regulations the next day. Whom are you fooling? And,
you have the brass to come and say that Emergency
Regulations were lifted and the country is at peace, just
days after imposing a new restriction unlawfully, that you
have to obtain a special permit to travel to the North. It is
well-known that several thousands of children and others,
whose parents are living in the North, have migrated to
various countries around the world. They are citizens of
other countries and have been unable to obtain dual
citizenship because of yet another restriction called, “A
temporary suspension of the grant of dual citizenship". In
the Committee on Public Accounts, we found that during
the temporary suspension of the grant of dual citizenship,
more than 1,300 people have been granted dual
citizenship. They said, it was on “Exceptional Grounds”
So, some were given. But, to my knowledge and to the
knowledge of my Colleagues here, nobody from the
North or the East has been given dual citizenship during
this time. So, applications made by people for dual
citizenship are pending because the Government is not
giving them dual citizenship as given to the others. They
cannot even freely come and go to meet their parents or
attend a wedding or another ceremony of their brothers' or
their sisters'. - [Interruption.]
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Even if they were born - [Interruption.]
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I will give way to the Minister, the Hon. Vasudeva
Nanayakkara. - [Interruption.]
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Those who were born in this country would not have
to obtain - [Interruption.]
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(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

The Hon.Abdul Cader is disturbing. I cannot hear
you, Hon. Minister. - [Interruption.]
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

He is going to create another war. They are living in
peace today. - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I gave way to the Minister, the Hon. Vasudeva
Nanayakkara, but I cannot hear him.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sumanthiran you may carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I gave way to the Hon. Vasudeva Nanayakkara to
respond, but I could not hear him.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay. Hon. Vasudeva Nanayakkara you can make
your point.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Hon. Member, those who were born in the country
need not obtain permission even if they are visiting here
from a foreign country. I read that in the newspapers. I
only said that.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, anybody who holds a foreign citizenship has to
obtain special permission to travel to the North.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Even if they were born here?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes. There maybe grandchildren born elsewhere. If
so, what do you want them to do?

713

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

Get permission.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Do you say that they need to get permission to go with
their parents to see their grandparents? Hon. Ratwatte
from behind says, “Get permission,” cockily. He lives in
Kandy. He has no pain.He does not sense - [Interruption.]
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

Are you talking about the Tamil people who live in
Bambalapitiya?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He does not sense the affectation on the dignity of our
people. When you come to your own country, do you
have to take special permission to go to your own
hometown? Only to go to the North, you have to get
special permission. Even they have applied for dual
citizenship but that is kept pending, because they are from
one part of the country. What is this sanctimonious
preaching?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

There are a lot of people who have applied for dual
citizenship but they have not yet been considered because
that operation has not yet begun. Special cases are a
different matter.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
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It is in that background that there is this sudden
imposition of travel restrictions to the North. On the one
hand, you have "Yal Devi" coming and we welcome it.
That earns revenue in millions for the Government. On
the other hand, you stop people of this country going to
meet their very near relatives by placing travel
restrictions. Is that not treating the North differently?
This is also an attempt to pull wool over the eyes of
people, not of the people of the North. If the people of the
North were fooled, they would have voted for the UPFA.
They were not fooled by any of the roads, the bridges, the
mega projects or the gifts you gave from election
platforms. They were not fooled. This is an attempt to
pull wool over the eyes of the people in the South.
Elections are coming perhaps, otherwise there would not
be such sweetness in this Budget. And, now you want to
create a kind of unrest, a kind of fear in people's minds:
"Oh! There is some militant activity that they have
commenced in the North. There is terrorism starting
again. I am the only one who can conquer terrorism in
this country, so you must vote for me". Merely saying it
is not enough. Do a few things like imposition of travel
restrictions to the North. You do not care what
inconvenience people are put to because you do not
consider them your own. You do not care worse what
indignity they suffer because you do not consider them
your own. That is the hard truth and that is what this
House must understand. Merely claiming that the war has
ended and you have defeated terrorism is not enough if
you continually sow the seeds thereafter for discontent,
for people to suffer indignity, for people to feel that they
are somehow inferior to the others, for people to think
that they do not belong or they are not wanted in this
country, that when they freely exercise their franchise
and if it is against the powers that be, they will suffer
punishment for that, and even the representatives whom
they freely choose will not be given any power and that
area will be administered directly from the Centre.

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

You are a member of the Committee on Public
Accounts ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I have my nieces who have not got the dual
citizenship.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Very well.
We were told responsibly that over 1,300 have been
given dual citizenship and no basis was disclosed. I can
say responsibly from the Floor of this House that no
Tamil has got. Who this special category of persons are,
we do not know.

That much talked about Rs. 8 billion which is said to
have been given to the North was not given to the North,
not for their people’s Representatives to spend or use in
the way they decide, on what development is good for
them. It is decided here; it is spent from here and goes
into pockets here. Going into pockets anywhere is
objectionable, but most of it goes into pockets here.
Money does not even go there.
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අබ්දුල් කාදර් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

සාක්කුවලට සල්ලි යන්න පුළුවන්ද එෙහම? ඒ අය කියන
විධියට අපි වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ගණන්, බිලියන
ගණන්වලින් අෙප් ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)
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With all of this, there is one welcome thing though
that the Hon. Minister of Finance and Planning had said.
He had said, "I want - he has named our party - the Tamil
National Alliance to engage in conversation". I say I
welcome it because at least this time, he has not decided
that by talking to people who sit on that side of the
Divide he can solve anything. He has finally realized that
we are the true Representatives of the people and that he
must, rightly, talk to us. So, that is a welcome statement
from the Hon. Minster of Finance. But as before, our
worry is, that is said, but nothing is done. I would not go
too much into the history of that because I believe that
before we conclude the Debate on the Second Reading, a
full record of that will be placed in this House.

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, as I said earlier, when I talk about bribes or
commissions, it hurts one person in this House. [Interruption.]
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Abdul Cader, please be seated. - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He stands up and shouts. What can I do? [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Sir, I will conclude by coming back to the Budget
Proposals that have been made. Let me use this House as
a place from which a warning can be addressed to the
people of the country. That is what it must be, that the
sentiments expressed here by the Members must be heard
loud and clear by the people of the country. Despite what
has been said about press freedom in this Speech, we
know what level of freedom the press enjoys and my
appeal to the press as well is that the critical comments
that are made in this House, particularly by the
Opposition because the Budget Proposals are by the
Minister of Finance, must be taken to the people.
The people of this country, today, are reeling with
confusion, wondering how can this be a realistic Budget,
how in the world can this Government meet all of these
expenditures they have proposed. When the Opposition
picks it, tears it to pieces and exposes that this is a fraud
on the people, that must be heard by the people and only
when it is heard by the people, they, who are already
suspicious that this is not a Budget but an election
manifesto, will confirm in their minds as to what this
really is.

(The Presiding Member)

Hon. Abdul Cader, please be seated. Let the Hon
Member speak. Hon. Sumanthiran, you carry on
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I cannot help it. I am not the one who stole rice; I
am not the one who was indicted in the High Court; I am
not the one who crossed the Floor and got my indictment
withdrawn as a result of that. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතරණ අමාත තුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 25ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 3.32]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (විද ාත්මක
කටයුතු අමාත තුමා)

Hon. Sumanthiran, you carry on.

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)
அ வல்கள் அைமச்சர்)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, as I was saying, what I explained earlier is the
thing that concerns us most.

திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව මම ෙකොටස්
ෙදකකට ෙබදන්න කටයුතු කරනවා. අය වැය සම්බන්ධව අදහස්
ඉදිරිපත් කරන ගමන් විරුද්ධ පක්ෂය මතු කරන පධාන පශ්නයක්
පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. "ෙම් අය වැෙයන් ෙම් තරම් සහන

පාර්ලිෙම්න්තුව
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දුරට ෙම් තත්ත්වෙයන් ගැලවීමට ඉඩ කඩ තිෙබනවාය කියන එක
මා මතක් කරනවා.

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

ෙදනවා, යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම් වැනි වැඩ පිළිෙවළවල්
ඉදිරි වර්ෂෙය් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒකට මුදල් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා, නමුත් එෙහම මුදල් ලබා ෙදන්න පුළුවන්
ෙව්විද?" කියන පශ්නය තමයි ඔවුන් මතු කරන්ෙන්. ඒ පශ්නය
ගැන මමත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් රට පහළ මධ ම
ගණෙය් සංවර්ධිත රටක් හැටියට සලකලා තිෙබනවා. ආර්ථික
සංවර්ධනය පැත්ෙතන් මධ ම ගණෙය් රටවල් අතර පහළ
මට්ටෙම් ඉඳලා ඉහළ මට්ටමට එන ෙකොට ෙලෝකෙය් පිළිගන්නා
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට කියනවා, "middle-income trap"
කියලා. "මධ ම ආදායම් ලබන රටවල්වල උගුල" කියන තර්කය
තිෙබනවා. ඇයි, ඒ තර්කය තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයකට ආවාම ආධාර ලබා ගැනීම වාෙග් කලින් තිබුණු
පහසුකම් නැති ෙවනවා. ණය ගත්තාම ෙපොලිය ෙගවන්න සිද්ධ
ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවන ෙකොට ණය බර වැඩි ෙවනවා.
ඉන් පස්ෙසේ ණය උගුලටත් හසු ෙවනවා. හැම රටක්ම ෙම් මට්ටමට
දියුණු ෙවන ෙකොට මුහුණ ෙදන පශ්නයක් තමයි ෙම්ක. ඇත්තටම
ලංකාවත් අද ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා. ඒක ෙත්රුම් අරෙගන
ඒකට නිසි විසඳුම් ෙසොයා ෙගන තමයි කටයුතු කරන්න අවශ
ෙවන්ෙන්. ලංකා සමසමාජ පක්ෂය හැටියට අපි ෙම් අය වැය දිහා
බලන ෙකොට අපට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! දැන් ගරු නිෙයෝජ
මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

කාරක සභාපතිතුමා

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
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ஜானக பண்டார
கு க்களின் பிரதித்

அவர்கள்
தவிசாளர்

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

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, please continue with your
speech.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා, ණය උගුලක
සිරවීෙම් අනතුර ලංකාවටත් තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. එය
ඇති වීමට ෙහේතු වන පවණතා ෙදකක් ගැන සලකන්න අවශ
ෙවනවා. එකක් විෙද්ශ විනිමය. ඒ කියන්ෙන් අපනයන ආදායමයි,
ආනයන වියදමයි අතර පරතරය. අනිත් එක අය වැය පරතරය.
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව පසු ගිය වර්ෂයට අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වර්ෂෙය් මුල් භාගෙය්ත් ඒක ඔප්පු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එම පරතර ෙදකම අඩුෙව්ගන ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. නමුත් පරතරයක් තිෙබනවා. ඒක පියවීමට ණය ගන්න
සිද්ධ ෙවනවා. ඒක එක පශ්නයක්.
මම කිව්ව විධියට අනිත් එක තමයි මධ ම ගණෙය් රටවල
තිෙබන උගුල. දැන් ආසියාතික රටවලත් ආර්ථික වශෙයන්
පිබිදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එහි ෙකොටසක් හැටියට අෙප්
ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය අනුව ෙම් තත්ත්වෙයන් ගැලවීමට
කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ෙබොෙහෝ

මම පසුව මෙග් කථාෙව්දී ෙම් ගැන විස්තර සහිතව කරුණු
ඉදිරිපත් කරන නිසා ජනතාවට වඩා හිතකර විධියට ෙම් අය වැය
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ගරු
ජනාධිපතිතුමාට මුලින්ම අප පක්ෂෙය් පශංසාව දක්වන්නට ඕනෑ.
අපි නිතරම ෙයෝජනා කළ ෙදයක් තමයි, සුෙඛෝපෙභෝගී
භාණ්ඩවලට වැඩි බදු පමාණයක් පනවලා ෙපොෙහොසත් අයෙගන්
ලබා ගන්නා මුදල්වලින් ඒ පරතරය පියවා ගන්නය කියන එක.
එය කිරීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් යම් පියවරක් අරෙගන
තිෙබනවා. නමුත් අපට කනගාටුයි, උපරිමය සියයට 24කට අඩු
කර තිබූ ඍජු ආදායම් බද්ද සියයට 45 දක්වා වැඩි කරන්නය
කියලා අපි ඉදිරිපත් කර තිබුණ ෙයෝජනාව සලකා බලා
ෙනොතිබීම ගැන. නමුත් අෙනක් පැත්ෙතන් අපි ෙයෝජනා කර
තිබුණා, සාමාන ජනතාවට ඒ බර වැටීම අඩු කිරීම සඳහා වක
බදු, වැට් බදු වැනි බදු අඩු කරන්න කියලා. අපි සන්ෙතෝෂ වනවා,
ඒක සියයට 11 දක්වා අඩු කර තිබීම ගැන. ඒ වාෙග්ම PAYE Tax
කියලා ෙසේවක පිරිසෙගන් අය කරන බද්ද සියයට 16ක
උපරිමයකට සීමා කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ
සංස්ථා,
ව වස්ථාපිත ආයතන හා රජෙය් ආයතනවල දින 180ක් ඉක්මවා
ඇති අනියම් ෙසේවකයන් සියලු ෙදනාටම ස්ථිර පත්වීම් ලබා
දීමටත් ෙමවර අය වැෙයන් පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ එක්කම
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, ඉන්ධන ගාස්තු, ජල ගාස්තු, විදුලිබල ගාස්තු
අඩු කිරීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තුළින් අඩු ආදායම්ලාභී
පවුල්වලට විශාල සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ජනතාවට තිෙබන තවත් ෙලොකු පශ්නයක් තමයි, පවාහන
ගාස්තු සහ පවාහන අඩු පාඩුකම්. ෙම් අපහසුතාව මඟ හරවා
ගැනීම සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට නව බස් රථ
2,000ක් ෙයදවීමටත්, දුෂ්කර ගම්වල පවාහන ෙසේවාවන් වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා කුඩා බස් රථ 900ක් ෙයදවීමටත් කටයුතු කර
තිබීම සතුටට කරුණක්.
ඒ එක්කම ෙගොවි ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බැලුවාම ෙම් අය
වැෙයන් විශාල සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර
සහනාධාරය තවදුරටත් ලබා ෙදන ගමන් ෙනොමිලෙය් බිත්තර වී
ලබා දීමටත් තීරණය කර තිෙබනවා. වී කිෙලෝවකට රුපියල් 40ක්
දක්වා ස්ථාවර මිලක් ලබා දීම පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත්
වගාවන්වල ඵලදාව සඳහාත් සහතික මිලක් ලබා ෙදන්නට
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම ෙගොවි ජනතාව සඳහා විශාම
දීමනා කමයක් ඇති කිරීමට කියා කිරීම ගැනත් අපි සතුටු ෙවනවා.
රබර් වගා කරන්නන්ෙග් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අපි කැබිනට්
මණ්ඩලයටත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා. කුඩා රබර් වතු හිමියන්
සඳහා රබර් කිෙලෝ එකක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 300ක සහතික
මිලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ලබන ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට
කියාත්මක කිරීමත් අපි අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම එම අංශය
සඳහා කාබනික ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා දීම ඉදිරිෙය් දී
අෙප් කෘෂි කර්මාන්තෙය් දියුණුවට වැදගත් පියවරක් හැටියට අපි
සලකනවා.
අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, තාක්ෂණ
ධාරාවන් විවෘත කිරීමත්, ද්විතීයික පාසල් 1,000 වැඩ පිළිෙවළත්
එක්ක රසායනාගාර දියුණු කිරීමත් තුළින් විශ්වවිද ාලවලට
ඇතුළත් වන්නට බැරි දූ දරුවන්ට ෙවනත් ආදායම් මාර්ගවලට
පිවිෙසන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒත් එක්කම උසස් අධ ාපනය
සඳහා වැඩි දිරි ගැන්වීමක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන අපි
සතුටු වන අතරම අඩු වශෙයන් දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන් සියයට
3ක්වත් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ලබා දිය යුතුයි කියන එකත් මතක්
කර ෙදන්නට කැමැතියි.
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සමාජ ආරක්ෂණය යටෙත් වැඩිහිටි අයට, ආබාධිත අයට ලබා
දී තිෙබන allowance එක වැඩි කර තිෙබනවා. රජෙය් බැංකු
හරහා විශාමිකයන්ෙග් සහ වැඩිහිටි අයෙග් ස්ථීර තැන්පතු සඳහා
සියයට 12ක වැඩි ෙපොලියක් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කිරීමත්
වැදගත් පියවරක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ එක්කම විශාම වැටුප්
විෂමතා සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර, 2015 වර්ෂෙය් නව වැටුපට
එය ගැලපීම ඉතාමත්ම වැදගත් පියවරක්. මා හිතන විධියට එය
විශාමියකයන් වඩාත් අගය කරන ෙයෝජනාවක් බව ෙම්
අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. මා ඉතාමත්ම
සන්ෙතෝෂ වනවා, ජූලි වැඩ වර්ජකයින් ෙවනුෙවන් ජනාධිපතිතුමා
දී තිෙබන සහන ගැන. එය අගය කරමින් අප සම සමාජ පක්ෂයට
සම්බන්ධ සිරිෙසේන සහ රන්මණ්ඩල සෙහෝදරවරුන්ෙග්
පධානත්වෙයන් එම වෘත්තීය සමිතිය විසින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට තිළිණයකුත් පදානය කළා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදලට ස්වාමියා විසින් ෙදනු ලබන දායකත්වය
සියයට 2කින් වැඩි කිරීමත් වැදගත් පියවරක්. රජෙය්
ෙසේවකයකුෙග් වැටුප අවම වශෙයන් රුපියල් 15,000ක් දක්වා
වැඩි කරන ගමන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුපත් රුපියල් 10,000ක්
දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර ගැනීම ගැනත් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.
ෙසෞඛ
අංශය ගැන කථා කරනවා නම්, ගරු ෙසෞඛ
ඇමතිතුමාෙග් වෑයෙමන් ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය
කියාත්මක කිරීෙමන් ෙරෝහල් තුළින් ඖෂධ ලබා ගැනීෙම්
කටයුත්ත වඩාත් සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට පියවර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් මිල අඩු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත්
දියත් කරාවිය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙසෞඛ අංශය
ෙවනුෙවනුත් අවම වශෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
3ක්වත් ෙවන් කළ යුතුය කියා අපි කියනවා.
මා කලින් මතු කරපු middle-income trap එෙකන් අපි
ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
එයින් ඇති වන ණයබරවලින්
ෙබ්ෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නයට විසඳුමක් ඉදිරිපත්
කරන්නටත් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අය වැෙය් සඳහන්
ෙනොවුණත් දැනටත් කියාත්මක වන නිසා ඒක ෙම් සභාවට
ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් ෙවනවා.
මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස ඉංගීසි භාෂාෙවන් කරන්නට මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

This Budget is of special importance not because it is
being presented before a Presidential Election, but
because the country is at a critical phase of development
when it has to rise from the level of a lower-middle
income to an upper-middle income country without
falling into the middle-income trap. We must achieve
sustainable development without being caught up in the
debt trap. We must also become part of the “Rising
Asia”.
Using the globally-accepted GDP growth criteria,
although it does not properly reflect true socio-economic
development, the State of the Economy Report - 2014 of
the respected Institute of Policy Studies - IPS - states,
"Growth in the 2010-2013 period has averaged an
impressive 7 per cent per annum". The Report also adds,
"Sri Lanka has seen a sharp improvement in addressing
poverty and inequity over the last eight years". In the
context of the global economic downturn, mainly
affecting Europe and the USA, economists are applauding
the important emerging role of the BRICS - Brazil,
Russia, India, China and South-Africa - countries in
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reviving the global economy. But, we can be proud that
Sri Lanka is recognized by Coface of France as one of the
brightest emerging economies alongside Peru,
Philippines, Indonesia and Colombia, which again is
stated in the IPS Report.
To sustain our growth trajectory, the Government has
correctly set an annual growth target of 8 per cent. An
important first step is to increase productivity. That is, to
maximize the output from investment so that the capital
to output ratio is reduced. Efficiency must be maximized
and waste must be minimized not only in the Public
Sector but also in the private sector. Even if this is done,
our present Gross Domestic Investment of 30 per cent,
which consists 7 per cent from the Public Sector and 23
per cent from the private sector, may not be adequate. It
may need to be raised to 35 per cent. In 2013, the total
savings amounted to 20 per cent; the 20.8 per cent by the
private sector being reduced by the 0.8 per cent
Government Recurrent Account deficit. The gap has had
to be bridged by loans, not only local but also foreign
with the attendant risks, which is becoming a cause for
concern. There is no harm in resorting to loans provided
there is a good return on investment within a reasonable
time span. Unfortunately, there is a fairly long delay in
getting an economic return from much of the State
investment on infrastructure like roads and ports though
water and electricity yield quicker socio-economic
benefits.
But, State investment in areas like ICT - Information
Communication Technology - have led to quicker returns
mainly to the benefit of the private sector. For example,
the BPO industry, tourism et cetera. But, the IPS Report
points out that the private investment has been a
persistent problem in this country. The ratio of private
investment to GDP has declined from 23.9 per cent in
2006 to 22.7 per cent in 2013, even as the Government
investment rose from 4.1 to 6.9 per cent of GDP over the
same period.
The IPS Report, like many other economists and the
Opposition UNP, blames the heavy-handed State
presence in the economy as a factor obstructing greater
private sector participation in Sri Lanka’s growth success
story. But, in my view, the failure of the private sector to
use the credit that is being made available largely through
State intervention is not due to the Government but due to
the failure of the private sector to invest in potential profit
- making activities. Why? Basically the incentive
structure in the system has not been attractive for the
private sector to go for a more diversified investment
package, which includes industry and manufacture that
would lead to meaningful and sustained development of
the economy. The private sector tends, instead, to look
for higher profits in areas like finance, banking, trade and
real estate. The onus is on the Government to make the
industrial sector more attractive to private investment and
for this, Sir, a National Industrial Policy is an immediate
need.
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This should be modelled on the Developmental State
Policy which has been so successful in East Asia,
sometimes referred to as the East-Asian Model. The
conditions today have changed and rather than just
attempting to copy it, appropriate changes must be made
to meet Sri Lanka’s needs today. A suitable Task Force of
competent and motivated experts drawn from among
economists, planners, industrialists, technologists and
other relevant persons should be established to draw up a
National Industrial Master Plan. This should take into
account the need for rapid industrialization based on
opportunities and resources while promoting a high valueadded manufacturing industry and creating new jobs. Sri
Lanka is fortunate to have some eminently suitable
persons to meet this challenge. The National Industrial
Policy which I have proposed has two parts.
(a) General Supporting Industrial Policy: This Policy
would ensure, for example, a suitable socio-economic
environment like low interest rates, less restrictive
financial conditions, lower cost of inputs like electricity,
incentive and welfare schemes coupled with suitable
training and motivating programmes in the context of
enlightened labour-management relations, which get the
best out of the workforce, skilled worker and management
services, STI - Science, Technology and Innovation capacity-building et cetera. The development of advanced
technology -hi-tech-, for example, ICT, electronics,
advanced materials to international standards within the
country was also promoted.
(b) Specialized Developmental State Policy: This
focuses on selective promotion of priority or strategic
areas of industry, selected by the Government and the
private sectors, using a Strategic Investment Policy. This
is what countries like Japan and Korea have done, and
now China and Vietnam are emulating. Thus, Korea
which started with the garment industry, when its
possibilities were getting exhausted due to a loss of its
competitive advantage like the non-availability of cheap
labour, shifted to ship-building and thereafter to
electronics
and
now
to
biotechnology
and
nanotechnology. These strategic industries were
protected, especially from foreign competition. Once the
area for development was identified, the State and the
private sectors combined to provide a suitable enabling
environment. All aspects were looked into and provided.
The necessary funding support was readily made
available to ensure a sustained profit. The availability of
the raw materials, infrastructure, equipment and supplies
as well as the skilled personnel was planned and
provided. Particular stress was given to science,
technology and innovation. When local researchers were
not available not only were Korean expatriates from the
USA attracted back by providing better living and
working conditions but when necessary, foreign expertise
which Korea lacked was also brought in. Thus the State
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actively combined with the private sector to provide all
the conditions for those industries to flourish and ensure
that profit levels were kept up.

Therefore, a National Science, Technology and
Innovation Ecosystem that targets industrialization is Sri
Lanka’s need. In my view, Sri Lanka too must follow a
similar path. Though there is not much said of this fact in
the Budget, I would like to make some mention of what I
have been able to do through the UPFA Government with
the support of the scientific community, the Government
and the private sector, in the hope that more support for
this course of action will follow in the future.

I am happy about the development process that has
been initiated in Sri Lanka and the progress that is being
made with a drive towards making Sri Lanka a
knowledge hub. But, for its success, a strong, wellorganized and planned Science, Technology and
Innovation -STI- input is essential. However, at present,
the national STI system is not properly aligned with the
socio-economic developmental needs of the country. For
instance, we do not have research institutes dedicated to
any of our key natural resources, ocean, mineral and
biological. Instead, we have each for tea, rubber and
coconut. Those were the key commodities of the British
era. STI could make a huge contribution to sustainably
harness our natural resources for economic development.
At present, the human and physical resources in STI
that should work together are scattered and disjointed
across more than 25 line ministries which is inevitable.
We need to connect at least the human and digital
resources, perhaps in virtual space to create an innovation
ecosystem that would support a knowledge economy and
a knowledge society. In order to achieve this, we need a
radical reorientation of our STI ecosystem to take up the
grand challenges of development.
This is what I am attempting to do as the Senior
Minister for Scientific Affairs within my mandate to
coordinate and monitor scientific affairs in the country.
We have worked out a coordinating framework based on
sustainable
development
targeting
economic
development, social justice and environmental quality. I
am pleased to say that this framework is now being
operationalized by the Coordinating Secretariat for
Science, Technology and Innovation - COSTI. The
COSTI was established in February, 2013 and I am happy
to report that it has progressed very well despite many
obstacles. In view of the success of the COSTI, there
should be a separate budget line established for its future
sustenance.
Finally, I will refer to the Vidatha Programme. This
Programme, which I started in 2005 to develop and
transfer technology to the village level SMEs, has
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resulted in over 260 Vidatha Resource Centres being
established, one in each administrative division. Over
10,000 entrepreneurs have benefited and some of them
are exporting their products. A large number of rural jobs
have resulted from that. This Programme, which has
lately fallen into abeyance, must be revitalized as it can
make a tremendous contribution to the Divi Neguma
Development Programme.
If we move in this way, Sir, this Budget that has been
presented would not be a mirage. It can be made a reality
if we adopt measures like this, which have been adopted
in other East-Asian countries, and go on the path that we
have started taking through the UPFA Government.
Thank you.

[අ.භා. 4.01]

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විසින් ෙමවර ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනය, මා හිතන
හැටියට එතුමාෙග් කාලෙය්දී ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැයවලින්
රටට ඉතාම වැඩදායක අය වැය ෙල්ඛනයක් හැටියට විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු පිළිගත්ෙත් නැති වුණාට, අපි විතරක් ෙනොෙවයි, ගම්වල
අෙප් ජනතාව පිළිගන්නවාය කියන එක අපට පැහැදිලිවම
ෙපෙනනවා. පජාතාන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු කමය යටෙත් විපක්ෂය
ඉන්ෙන්, ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්නත්, නරක ෙදයට නරකයි
කියන්නත්. එය තමයි විපක්ෂෙය් වගකීම හා යුතුකම වන්ෙන්.
නමුත් අෙප් විපක්ෂය ෙහොඳ ෙදයටත් නරකයි කියනවා, නරක
ෙදයටත් නරකයි කියනවා. එෙහම විපක්ෂයක් තමයි අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් අය වැය
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙගොවි
ජනතාවට ලැබී තිෙබන සහන සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නයි මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 40
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. මට මතකයි, 2005 දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට වී කිෙලෝවක මිල
රුපියල් 12ක්, රුපියල් 14ක් වශෙයන් තිබුණු බව. වී විකුණා
ගන්න බැරිව ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාව වහ බීලා
මිය ගියා. නමුත් රුපියල් 12ට, රුපියල් 14ට තිබුණු වී කිෙලෝව පසු
ගිය අවුරුදු අටක පමණ කාලයක් තුළ රුපියල් 40 දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රටට බත සපයන ෙගොවි ජනතාව
සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග් ඇගැයීමක් කිරීම ෙගොවි ජනතාවට කරන
ලද විශාල ෙගෞරවයක් සහ උපහාරයක් හැටියට අපි දකිනවා.
පසු ගිය කාලවලදී වී ෙගොවිතැන කරන දිස්තක්ක 17ක පමණ
විශාල නියඟයක් පැවැතුණු බව අපි දන්නවා. ඒ නියඟයට හසු වුණු
ජනතාවට 2014 - 2015 මාස් කන්නෙය් වගා කරන්න බිත්තර වී
ටික ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන්න එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. එය
ෙගොවි ජනතාවට ලැබුණු විශාල සහනයක් හැටියට අපි දකිනවා.
ෙගොවි ජනතාව ඉල්ලීමක් කළා, බිත්තර වී ටික ලබා දුන්ෙනොත්
සහනයක්ය කියලා. එතුමා එයට ඇහුම් කන් දීලා ඒ ආකාරයට ඒ
සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙගොවි ජනතාව
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කියන ෙද්වල්, ඔවුන්ෙග් අමාරුකම් අෙප් රෙට් සමහර අයට
දැෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඉතාම සංෙව්දී නායකෙයක්ය කියලා. ෙගොවි
ජනතාව ෙවනුෙවන් එවැනි ෙද්වල් කිරීෙමන් එතුමාෙග්
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට ෙපෙනනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙගොවි විශාම වැටුප
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ෙගොවි
විශාම වැටුප ෙගවීම නැවතී තිබුණා. එතුමා භාණ්ඩාගාරෙයන්
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලබා දීලා ෙගොවි විශාම වැටුප නැවත
කඩා ෙනොවැෙටන ආකාරයට ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කළා.
රුපියල් 1,000කට තිබුණු ෙගොවි විශාම වැටුප රුපියල් 1,250ක
අවමයකට යටත්ව වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි වසර තුන
තුළ ෙගොවි විශාම වැටුප පවත්වා ෙගන යන්න පාග්ධන
දායකත්වය රුපියල් මිලියන 5,000කින් වැඩි කිරීමට ෙම් අය
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එයත් ෙගොවි ජනතාවට කරන
ලද විශාල සහනයක් හැටියට අපි දකිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් අවුරුදු ගණනක් පවත්වා ෙගන යන
දිවි නැඟුම වැඩසටහන තවදුරටත් සාර්ථකව යථාර්ථයක් බවට පත්
කර තිෙබනවා. එමඟින් අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මෙය් ෙයෙදන හා
කුඩා කර්මාන්ත කරන ජනතාවට සියයට 3ක ඉතාම අඩු
ෙපොලියක් යටෙත් රුපියල් 50,000ක ණය මුදලක් ඇප රහිතව
අවුරුදු ෙදකකින් ෙගවන විධියට ලබා ගැනීමට අවශ පහසුකම්
සලසා තිෙබනවා. එයින් ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක ෙගොවි
ජනතාවට විශාල සහනයක් ලැෙබනවාය කියන එක අපි ඉතාම
සතුටින් කියන්න කැමැතියි.
එපමණක් ෙනොව, ෙම් මාස් කන්නය වනෙකොට 17වන
වතාවට තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්. 2006 දී
තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. මට මතකයි,
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න පටන් ගන්නෙකොට එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් තිස්ස අත්තනායක මන්තීතුමා
කිව්වා, ෙම්ක ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහන වාෙග්ය කියා. 2006 දී ෙම්
ගරු සභාෙව්දී තමයි එෙහම කිව්ෙව්. ඒ කියන්ෙන් ෙම්ක ෙදන්න
බැහැ; එෙහම ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙම්ක ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහන
වාෙගයි කියන එකයි.[බාධා කිරීමක්]අය වැෙය්දීත් ඒ විධියට
පකාශ කළා. නමුත් 17වන වතාවටත් ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල්
350 ගණෙන් ෙගොවි ජනතාවට ලබා දීෙමන් ෙම් රජය ඒ
කටයුත්ත කරනවා. හැබැයි, ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහන 2006 දී
තිබුණාටත් වඩා ෙහොඳින් තවමත් පත්තු ෙවනවාය කියන එක
තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්.
රජරට පෙද්ශෙය්, අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාත්, ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සිටින අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් මන්තීතුමන්ලා, මන්තීතුමියන්ලා,
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් එකතු කරෙගන එක
අවස්ථාවක මැදවච්චිය නගරෙය් ෙපළපාළි ගියා අපි දැක්කා.
බරපතළ විධියට ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් වුණු හඳුනාගත් වකුගඩු
ෙරෝගීන් 30,000ක් විතර මුළු රෙට්ම ඉන්නවා. ඒ වකුගඩු
ෙරෝගීන්ට සහනයක් හැටියට රුපියල් 3,000ක ආධාර මුදලක්
ලබා ෙදන්නට ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. කලින්
ලබා දුන්නු රුපියල් 500ක මුදල පසුව රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි
කර තිබුණා. ෙම් අය වැෙයන් සියලු වකුගඩු ෙරෝගීන්ට රුපියල්
3,000ක් බැගින් ආධාර මුදලක් ලබා ෙදන්නට ෙයෝජනා කර
තිබීම ඉතාම විශිෂ්ට ෙදයක් හැටියට අප දකිනවා. වකුගඩු
ෙරෝගීන්ෙග් සමිති පිහිටුවනවාය කියා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් කිසිම අරමුණක් නැතිව මැදවච්චිය නගරෙය්
ෙපළපාළි ගියා.
අඩු ගණෙන් ඒ ෙරෝගීන්ට පිරිසිදු වතුර
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[ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා]

ෙබෝතලයක්වත් ගිහින් දුන්ෙන් නැහැ. එෙහම කිසිම ෙද්ශපාලන
අරමුණකින් ෙනොෙවයි අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් යුතුව "වකුගඩු කාර්ය සාධන බල කාය" නමින්
බල කායක් පිහිටුවා තිෙබනවා. අමාත ාංශ 13ක් ඒ සඳහා
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගය පවතින
පෙද්ශවල කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් වී වගාව දියුණු
කරන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය සහ පිළිකා
ෙරෝගය ෙමරටින් අතු ගා දැමීෙම් අරමුණින් අෙප් සම්පදායික වී
වර්ග පචලිත කිරීම සඳහා ෙගොවීන් 25,000කට බිත්තර වී
ෙනොමිෙල් ෙබදා ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. 2020
ෙවනෙකොට වකුගඩු ෙරෝගය සහ පිළිකා ෙරෝගය නැති රටක්,
ජාතියක් බවට පත් කිරීෙම් අරමුණින් ඒ දැවැන්ත වැඩසටහන
ජනාධිපති කාර්ය සාධන බල කාෙයන්, ඒ වාෙග්ම තවත්
අමාත ාංශ 13ක් ඇතුළුව විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත ාංශය වශෙයන්
අපට බාර දී තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ පතිපාදන වාෙග්ම අවශ
ශක්තිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට ලබා දී තිෙබනවා.

726

නැහැ. නරක දාහක් කියන ෙකොට ෙහොඳ එකක්වත් කියන්න
එපායැ. එවැනි කිසිම පුරුද්දක් නැහැ විපක්ෂෙය් අයට. නමුත්
රෙට් ජනතාව දන්නවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ආණ්ඩුවත්
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අෙප් පාරවල්
ගැන කථා කරමු. අෙප් පධාන මාර්ග ටික දැන් හදලා තිෙබනවා.
පාෙර් යන කාටත් ඒක ෙපෙනනවා. හැබැයි, ඒ පාෙර් යන ගමනුත්
බැණ බැණ තමයි යන්ෙන්. ඒක තමයි අපට තිෙබන කනගාටුව.
අද අධිෙව්ගී මාර්ග, කාපට් පාරවල් දකින්න තිෙබනවා. මුළු රෙට්ම
මාර්ග පද්ධතිෙය් විශාල පතිසංස්කරණයක් කරමින් තිෙබනවා.
අධිෙව්ගී මාර්ගය අද උතුර දක්වා, උතුරුමැද දක්වා යනවා. වයඹ
දක්වා, මධ ම පළාත දක්වා විහිෙදන පරිදි ඒ මාර්ග හදනවා
විතරක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙම් අය වැෙයන් පළාත් මාර්ග
සඳහාත් -ගම්වල තිෙබන පාරවල් කාපට් කරන්නත්- රුපියල්
මිලියන 20,000ක තරම් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ
ආකාරයට මාර්ග පද්ධතිය හදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා.

ෙපර පාසල් ගුරුවරයාෙග් සිට හැම ක්ෙෂේතයක්ම ෙම් අය වැය
මඟින් ආවරණය කර තිෙබනවා. සමහර ඒවා අවුරුදු ගණනක්
තිස්ෙසේ විසඳුෙණ් නැති පශ්න. දහස් ගණනක් ෙපර පාසල් ගුරුවරු
දරුවන්ට මූලික අධ ාපනය ලබා ෙදමින් විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරන
බව අපි දන්නවා. ඒ අයටත් රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ෙදන්න
කටයුතු කිරීම අපි ඉතාම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ජීවනාධාර
මුදල වැඩි කළා. ජීවනාධාර මුදල හැටියට රුපියල් 1,000යි
තිබුෙණ්. සමහරු ඒකට කියන්ෙන් "පින් පඩිය" කියලා. ඒ
ජීවනාධාර රුපියල් 1,000 රුපියල් 2,000 බවට -ෙදගුණයක් බවටපත් කරලා තිෙබනවා.

අපි දන්නවා, 2005 සිට ෙම් වන කල් අය වැය ඉදිරිපත් කරපු
හැම සැෙර්ම අෙප් රෙට් පාරවල් හදන්න -මාර්ග පද්ධතිය සකස්
කරන්න- මුදල් ෙවන් කළ බව. අද අෙප් රට ඉතාම ෙහොඳ මාර්ග
තිෙබන, පවාහනයට ඉතා ෙහොඳ පහසුකම් තිෙබන රටක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2005 සිට ෙම් දක්වා
ෙගනාපු හැම අය වැයකින්ම විදුලිය ලබා ෙදන්න විශාල මුදලක්
ෙවන් කළා. අෙප් දිස්තික්කෙය් මහ ජන නිෙයෝජිතෙයෝ
ෙදෙදෙනක් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ තමයි, අෙප් ගරු
තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා සහ ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සියලු අංශ, සියලු
ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි, සියලු ෙදනාට සාධාරණයක් වන
පරිදි, සියලු ක්ෙෂේතවලට සාධාරණයක් වන පරිදි, සියලු ෙදනාට
සතුටු වන්න පුළුවන් විධියට සකස් කරපු අය වැය අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පැය තුනක් තිස්ෙසේ ඉතා පැහැදිලිව, සවිස්තරව
ඉදිරිපත් කළා.

අපි හැෙමෝම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 දී රට භාර
ගන්න ෙකොට අෙප් අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් සියයට 55කට
60කට පමණයි විදුලි බලය තිබුෙණ්. අද අෙප් දිස්තික්කයට
සියයට 98 දක්වා විදුලිය දීලා තිෙබනවා. විදුලිය ලබා ෙදන්න
ආෙයත් මුදල් ෙවන් කරන්න අවශ නැහැ. අෙප් රෙට් පාරවල්
සියයට 80කටත් වඩා හදලා ඉවරයි.

ෙමවර අය වැය මඟින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප
ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, සමහර අය "ෙම්වා සීනි
ෙබෝල වාෙගයි. ෙම්වා වැඩක් නැහැ." කියනවා. මම දන්ෙන් නැහැ
මීට වඩා ෙහොඳ අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
හැබැයි ඉතින් ඒවා කියන අයටත් ආණ්ඩු තිබුණා. ඒ කාලවල
ෙම්වා කරන්න තිබුණා. එදා ෙම්වාෙයන් භාගයක් තියා කාලක්වත්
කෙළේ නම් නැහැ. ෙම් කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ. ෙම්වා ගැන
දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අය සමහර විෂයයන් ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ.
ජීවනාධාර අෙප් රෙට් මිනිස්සු ගන්නවාද කියලා දන්ෙන්ත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දැක්කා ඒ කාලෙය්
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය මඟින් ෙම් රෙට් තිබුණු කර්මාන්තශාලා
ටික ජනතාකරණය කරපු හැටි. ඒවා රජය සතු කරන එක ෙකෙසේ
ෙවතත් මුදලාලිකරණය නම් කළා. අෙප් වී අෙළවි මණ්ඩලය
වාෙග් ආයතනවල තහඩු ටික විකුණුවා; යකඩ ටික විකුණුවා;
ෙපොෙහොර ගබඩා ටික විකුණුවා. අද වී ටිකක් ගබඩා කරගන්න
විධියක් නැහැ. ඒවා ආපසු ගන්න දැන් අපට උසාවි යන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් තමයි ඒ කාලෙය් කෙළේ. "යළි
පුබුදමු ශී ලංකා" නමින් එක එක ෙද්වල් ෙගනැල්ලා රජෙය්
ආයතන ටික විකුණුවා. බැංකු ටික විකුණන්න ලෑස්ති ෙවලා
සිටියා. අද ෙද්ශීය බැංකු ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
මාර්ග ඉදි කරන්න ෙකෝටි ගණනින් ණය පහසුකම් ෙදන්න පුළුවන්
වන විධියට එදා විකුණන්න හදපු රාජ බැංකු ටික අද ශක්තිමත්
ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂය ෙම්වා ගැන වචනයක් කියන්ෙන්

සුද්දාෙගන් පස්ෙසේ අපි ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා. ඒ
වාෙග්ම අපි වරායවල් හැදුවා. අද ඒ වාෙග් මහා ව ාපෘති කරන්න
නැහැ. මුළු රෙට්ම, සියයට 98 ෙදෙනකුටම අද විදුලිය ලබා දීලා
ඉවරයි. අපට විශාල වශෙයන් වියදම් ගිය ව ාපෘති අද ඉවර ෙවලා
තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ෙදට ගිය වියදම් නැවැත්තුවා.
ඒ වාෙග්ම පාරවල් සෑදීමට යන මුදල් අපි ෙම් වන විට අඩු කරලා
තිෙබනවා. විදුලියට ෙදන්න ඕනෑ මුදලින් තව සියයට ෙදකයි
ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොරගහකන්ද වාෙග් විශාල ජලාශවලට
යන වියදම් අද අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද ෙම්
සහන ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කියනවා ෙම්ක
මැතිවරණ අය වැයක් කියලා. මැතිවරණ අය වැයක් හදන්න අපට
වුවමනාවක් නැහැ. ෙම් රටට සාමය උදා කරලා දුන්නාට තව
අවුරුදු සිය ගණනක් ගියත් ෙම් රෙට් ජනතාව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට සලකනවා. අපට ෙම් අය වැෙයන් මුදල් දීලා,
සහන දීලා ඡන්ද ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක ගම්වල ඉන්න අපි
දන්නවා. අඩුම ගණෙන් බලන්න අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට්
තිෙබන ලස්සන? එදා තිබුණාද ෙමෙහම? එදා පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන පාරවත් හදලා තිබුෙණ් නැහැ. වළවල් තිබුෙණ්. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා තමයි ඔය ෙදොස් කියන අයට පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්නත් පාර හදලා දුන්ෙන්. එතුමාෙග් අය වැය ඉතාම සාර්ථක
අය වැයක්. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙව්ගවත්ව තවත් ඉදිරියට යන
අය වැයක් බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු ඩබ්ලිව් .බී. ඒකනායක මහතා (වාරිමාර්ග හා
ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි අද
සතුටු ෙවනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 2015 වසෙර් අය වැෙය්
ෙදවැනි වර කියැවීෙම් අවස්ථාවට සහභාගි ෙවලා, වචන කිහිපයක්
හරි කථා කරලා, එතුමාට අෙප් ෙගෞරව ස්තූතිය පුද කරන්න ලැබීම
පිළිබඳව.
අද උෙද් මම ෙමතැන වාඩි ෙවලා ෙම් කරන කථා අහෙගන
හිටියා. ෙම් අය වැය ගැන ෙම් අය කථා කෙළේ සීනි ෙබෝලයක්
විධියට. ජනතාව රවටන්න කරපු වැඩක් විධියට. අපි දන්නා විධියට
නම් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පස්ෙසේ, විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් ෙගොවි ජනතාවට සහන ලැබුණා. එතුමා ෙම් රෙට්
නායකත්වයට පත් ෙවන ෙකොට රුපියල් 3,500ට තිබුණ ෙපොෙහොර
රුපියල් 350 දක්වා අඩු කළා. වී ටික රුපියල් හතටවත්, අටටවත්
දීගන්න බැරි අවස්ථාෙව්, රුපියල් 20ට, 23ට, 24ට වී මිල වැඩි
කරලා ෙගොවි ජනතාවට සහනයක් ලබා දුන්නා. ඒ ෙගොඩ ගැනීමත්
සමඟ ෙගොවි ජනතාව අදත් ඔවුන්ෙග් ගමන යනවා. ඒක කාටවත්
නතර කරගන්න බැරි වුණා. ෙගොවි ජනතාවත් සමඟ ජීවත් ෙවන
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි දකින ෙදයක් තමයි, අෙප්
ෙගොවි ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දිෙනන් දින දියුණු ෙව්ෙගන එනවා
මිසක් ආපස්සට යන්ෙන් නැහැ කියන එක.
පසු ගිය කන්නෙය් පැවැති නියඟය නිසා ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය
ෙපොඩ්ඩක් පහළ වැටීමක් වුණා. නමුත් ඒ හැම පෙද්ශයකමත්
ෙනොෙවයි. මම නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසෙය් මහවිලච්චිෙය්
යල මහ කියන කන්න ෙදකම වැඩ කළා. දැන් නැවතත්
වපුරාෙගන යනවා. අපට වර්ෂාව ලැෙබන කාල සීමාවක්
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශගුණික තත්ත්වයවත් ෙනොදැන තමයි
සමහර අය කෑගැහුෙව්. පහු ගිය දවස්වල බදුල්ලට ගියාම, මම
බදුල්ෙල් ජනතාවෙගන් ඇහුවා, ''ෙමහාට වහින්ෙන් ෙකොයි
කාලෙය්ද?'' කියලා. ඒ මිනිස්සු කිව්වා, "අෙගෝස්තුවලින් පස්ෙසේ"
කියලා. අෙප් පෙද්ශවලටත් ඒ වාෙග්. එක එක පෙද්ශවල තිෙබන
ෙද්ශගුණික තත්ත්ව අනුව තමයි ඒ පෙද්ශවලට වර්ෂාව
ලැෙබන්ෙන්. පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණයත් එක්ක ෙම්
ඔක්ෙකෝම කෑ ගගහා පාරවල් දිෙග්, අතැන ෙමතැන දැඟලුෙව් ඒ
මැතිවරණය දිනා ගන්න. ඒක බැරි වුණාම, ඊට පස්ෙසේ දැන් පටන්
ගත්තා ජනාධිපතිවරණය ගැන කෑ ගහන්න. ජනාධිපතිවරණයට
තවම දින නියම කරලාත් නැහැ. තවම ඒ ගැන ෙමොකුත්ම
නිෙව්දනයක් නැහැ, එක එක්ෙකනා කට කථා කියනවා විතරයි.
ඒ අතෙර්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2015 වසෙර් අය වැය
ඉදිරිපත් කළාම, ඒකත් සීනි ෙබෝලයක් හැටියට ෙපන්වලා,
ඒකත් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට ෙපන්වන්න තමයි කථා
කරන්ෙන්. මම මතක් කරන්න කැමතියි, ඒවා කියන අය
එක ෙදයක්වත් කරපු අය ෙනොෙවයි කියලා. කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු අයත් ෙනොෙවයි. සමහර අය බලය
ලැබුණාම කටු අතු ලැබුණාය කිව්වා, එය හිට වන්න ඕනෑය කිව්වා,
පැළ ෙවන්න ඕනෑය කිව්වා, දළු දාන්න ඕනෑය කිව්වා, මල්
හැෙදන්න ඕනෑය කිව්වා, ෙගඩි හැෙදන්න ඕනෑය කිව්වා, ඉදිලා
වැෙටන්න ඕනෑය කිව්වා. නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා එෙහම කෙළේ
නැහැ. එතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය ගැන සමහරු කථා කළා. ඒ
මහින්ද චින්තනය තුළින් එතුමා දිෙනන් දින ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච
ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු වීමක් ෙනොෙවයි, එතුමා රටට කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩ ෙකොටස්-[බාධා කිරීමක්] එකින් එක අද
ෙගොඩනඟාෙගන යනවා. ඒවා කාටවත් නතර කරන්නත් බැහැ,
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය නැති කරන්නත් බැහැ. ගම්වල
ඉන්න ජනතාව දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා ගමට කරලා තිෙබන වැඩ
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පිළිබඳව වාෙග්ම එතුමා අද කරෙගන යන වැඩ පිළිබඳව. ඒ
කාලෙය් ෙකොළඹට එන්න අපට පැය හතරක්, පහක් ගත වුණා.
නමුත් අද අපට පැය තුනක්, තුන හමාරක් වාෙග් කාලයක් තුළ
එනවා. ඒ කටයුතු ඉක්මන් කර ගන්න අපට පුළුවන් වුෙණ් අෙප්
ජනාධිපතිතුමා අනුගමනය කරපු නව වැඩ පිළිෙවළ නිසයි. මාර්ග
පද්ධතිය දියුණු කළා. රෙට් අත වශ ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා
ෙහොයාෙගන ඒවාට මුල් තැන ලබා දුන්නා. මුල් තැන ලබා දීලා
ඒවාට මුදල් ෙවන් කරලා දුන්නා. ඒ මුදල්වලින් තමයි අප ඒ
කටයුතු කරෙගන ගිෙය්.
අද කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තාම අෙප් පෙද්ශවලත් කෘෂි
කර්මාන්ත අංශෙය් විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්
වැව් ටික ඔක්ෙකොම අද බැඳෙගන යනවා. තිසා වැව, නුවර වැව,
බසවක්කුලම වැව, නාච්චියාදූව වැව, හුරුළු වැව, පදවිය,
රාජාංගණය කියන විශාලම ජලාශවල වැව් බැමි ඉදි කරමින්
යනවා. මහවිලච්චිය වැවත් පතිසංස්කරණය කිරීෙම් කටයුතු අප
ෙම් අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරනවා.
ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දීම කිව්වා, වාරි මාර්ග සඳහා
ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් පමාණය පිළිබඳව. මම හිතන හැටියට
රුපියල් මිලියන 39,000ක් වාරි මාර්ග කටයුතු සඳහා ෙමවර අය
වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඉතිහාසෙය්
වැඩිම මුදලක් වාරි මාර්ග කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙමවර අය වැෙයන්. ඒ නිසා ෙම්වා නිකම් විෙව්චනය
කරන්න එපා. අෙප් එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්
විරුද්ධ පක්ෂය හැම ෙද්ටම විරුද්ධ වනවා. ෙහොඳ ෙද්ටත්
විරුද්ධයි; නරක ෙද්ටත් විරුද්ධයි. ෙහොඳ ෙද්වල් අගය කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ කාලෙය් අපට වැවකට ෙනොෙවයි, පාරකට පස්
පිඩැල්ලක්වත් දා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඇත්ත
කියන්න ඕනෑ. කරපු ෙද්වල් ගැන ඇත්ත කියන්න ඕනෑ.
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිය ෙගනැල්ලා නතර
කළා. එය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා
බලයට ආවාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් කාරණය ෙහොඳට ෙත්රුම් අර
ගත්ෙත්. අද ෙමොරගහකන්ද ජලාශය කියාත්මක කරෙගන යනවා.
තව අවුරුදු ෙදකක් වාෙග් කාලයක් යන ෙකොට ෙපොෙලොන්නරුව
දිස්තික්කයට, අනුරාධපුර දිස්තික්කයට, ඒ වාෙග්ම වයඹ
ෙකොටසකට යල සහ මහ කන්න වැඩ කරන්න අවශ ජලය ෙම්
ජලාශය මගින් ලබා ෙදන්න හැකියාව ලැෙබනවා. උතුරු ඇළත්
අප දැන් සකස් කරෙගන යනවා. එයින් ඉරණමඩු ජලාශය දක්වා
වතුර ෙගනි යන්න පුළුවන්. ෙම් ඔක්ෙකොම කරෙගන යන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමාෙග් නව සංකල්ප උඩයි. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා
ඇහුවා, "ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි?" කියලා. සල්ලි ෙහොයන්න
පුළුවන්. වාසනාවන්තයාට ෙකොෙහන් ෙහෝ සල්ලි ලැෙබනවා.
කථාවක් තිෙබනවා, "වාසනාව තිෙබන ෙකොට බඹෙරත් වැල්ෙල්
කැරෙකනවා"ය කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප්
ජනාධිපතිතුමා, හිතන ෙදයක් නිවැරැදිව කියාත්මක කරන්න
පුළුවන් වාසනාව සහ හැකියාව තිෙබන දක්ෂ නායකෙයක්. ඒ
නිසා තමයි එතුමා හැම ෙද්ම කියාත්මක කරන්ෙන්. අද එතුමා
උතුරට ගිහිල්ලා ඉන්ෙන්. අද එතුමා උතුරට, නැෙඟනහිරට
ගිහිල්ලා හැම තැනම ඇවිදිනවා. ඒ කාලෙය් ඒ පෙද්ශවලට එෙහම
ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් වුණාද? අද ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා නතර
වන්ෙන් උතුෙර්. උත්සවවලට ගියාම එතුමා ඒ පෙද්ශවල දවස්
ෙදක, තුන රාතී ගත කරලා එනවා. එදා ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා
ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණාද? එතුමා කියාත්මක කරෙගන යන
වැඩ පිළිෙවළ අද උතුෙර් ජනතාවත් පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ඒ
කාලෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට උදවු කරපු ෙම් සුමන්තිරන්
මන්තීතුමන්ලා වාෙග් අයට තමයි ඒවාෙය් වටිනාකමක් නැත්ෙත්.
ඒ ගැන ෙත්රුමක් නැහැ. ෙකොච්චර බුද්ධිමත් වුණත් ෙත්රුමක්
ඇතිව ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. හිතට එකඟව ෙනොෙවයි කථා
කරන්ෙන්. තමන් කරෙගන ගිය ව ාපාර අඩාළ වුණා. ඒවායින්
තමයි ෙම්ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකොම ඒ කාලෙය් වැජඹුෙණ්. අප
දැක්කා, ඒ කාලෙය් ඔවුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා හැසිරුණු
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හැටි. ඒවා අද නැහැ. ඒ කාලෙය් අෙප් මිනිසුන්ට මැදවච්චිය
මායිෙමන් එහාට යන්න වීසා ගන්න සිදු වුණා. ෙමෙහන් අරෙගන
යන බීඩියටත්, සුරුට්ටුවටත් tax එකක් ගත්තා. ඒවා ෙමහාට
ෙගෙනන ෙකොටත් එෙහමයි.

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

අට පිරිකරක් ෙගනි යන්න දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ඔව්. මැදවච්චිෙයන් එහාට පින්කමකට අට පිරිකරක් ෙගනි
යන්න දුන්ෙන් නැහැ. එෙහමයි තිබුෙණ්. අද ඒ ඔක්ෙකොම නතර
ෙවලා. උතුෙර් ඉඳලා දකුණට, දකුෙණ් ඉඳලා උතුරට, නැෙඟනහිර
ඉඳලා බස්නාහිරට, බස්නාහිර ඉඳලා නැෙඟනහිරට මුළු රට වෙට්ම
යන්න පුළුවන්.
ළඟදී මම වෙයෝවෘද්ධ ෙකෙනකු එක්ක කථා කළා. ඔහු
කිව්වා, අනුරාධපුරෙය් ජය ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ළඟට කිරි
ආහාර පාතය පූජා කරන්න අරෙගන යන තැන ලෑල්ලක් දාලා
තිබුණාලු. ෙම් ලෑල්ල උඩට කිරි ආහාර ටික හලලා පිහියකින්
කපනවාය කිව්වා. කපලා තමයි නැවත වතාවක් අර පාතෙය් කිරි
ආහාර ටික දාලා දුන්ෙන් කියලා ඔහු කිව්වා. ෙම්වා මනුෂ යින්
කියන ඒවා. ෙමොවුන් යුද්ධය ගැන ෙත්රුම් ගත්ත මිනිසුන්. ෙම්ක
ෙත්ෙරනවා. නමුත් ෙනොෙත්ෙරනවා වාෙග් කථා කරන තවත්
ෙකොටසක් ඉන්නවා. ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් තිබුණු
රටක් අද ෙගොඩ නඟාෙගන තිෙබනවා.
අද යාපනයට ෙකෝච්චි යන්ෙන් ඉන්දියාවට පින්සිද්ධ වන්නලු.
පාරවල් හදන්න පටන් ගත්ත කාලෙය් මම මන්නාරම පැත්තට
ගියා. එක ෙකෝච්චි පීල්ලක් තිබුෙණ් නැහැ. එක සිල්පර ෙකොටයක්
තිබුෙණ් නැහැ. ෙවන ෙදයක් තියා පාර ෙදපැත්ෙත්ම ගලක්වත්
තිබුෙණ් නැහැ. ඔක්ෙකොම විනාශ කරලා. නිකම්ම නිකම්
පිට්ටනියක් තිබුෙණ්. නමුත් අද ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා බලන්න
ඕනෑ.
මන්නාරම පාර, යාපනය පාර ඔක්ෙකෝම අද සකස් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් කරන හැම ෙද්කටම සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අෙප්
ජනාධිපතිතුමා ඉස්සරහා දණ ගහෙගන කකුල් ෙදක අල්ලා ෙගන
පිං ෙදන්න ඕනෑ. ඉන්දියාව අෙප් රටට උදවු කෙළේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නිසා. ඒ නිසා තමයි අපිට ෙම්වා කරන්න පුළුවන්
වුෙණ්. දැන් අහනවා ෙමපමණ ණය ගන්ෙන් ෙමොකටද කියලා?
අපි ණයක් තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ණය ගන්ෙන් නැතිව
ෙකොෙහොමද ෙකෝච්චි පාර හදන්ෙන්? එෙහම නම් ෙම් ණය ගන්න
එපා කියන මන්තීතුමන්ලාට සල්ලි ෙදන්න කියන්න ඕනෑ. ෙම්
තරම් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා, අද මන්නාරමට කිට්ටු ෙවන්න
පාර සකස් කරලා, අපි එහි පළමුෙවනි ෙකොටසත් ගියා. යාපනෙය්
පාෙරත් අපි ගියා. ඒ මාර්ගය අවසන් ෙවන්න තව ටික දුරයි
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපුවාම යාපනෙය්
ජනතාව ෙබොෙහෝම සතුටින් යයි. ජනතාව අද ෙම් බව ෙත්රුම්
අරෙගන තිබුණාට, ෙම්වා ෙනොෙත්ෙරන මිනිස්සු ෙකොටසකුත්
ඉන්නවා. රෙට් සංවර්ධනයට වියදම් කරන මුදල් පමාණය ෙම් අය
වැයට ඇතුළත් කරලා, ඒවා කියාත්මක කරන්න හදන ෙකොටත්,
කිසිවක් කරන්ෙන් නැති විධියට තමයි විපක්ෂෙයන් කථා
කරන්ෙන්.
ආබාධිත ළමෙයකුට සත පහක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. සමහර
පවුල්වල ආබාධිත දරුවන් ෙදන්නා තුන් ෙදනා ඉන්නවා. අම්මලා
තාත්තලා කිහිල්ෙල් ෙදපැත්ෙතන් දරුෙවෝ ගහෙගන යන්ෙන්. ඒ

730

පවුලකට සත පහක් නැහැ. අපි ළඟට දරුවා අරෙගන එනවා.
නමුත් අෙප් ජනාධිපතිතුමාට බුදුබව අත්ෙවන්න අද ඒ ගැනත්
කල්පනා කරලා රුපියල් 3,000ක් ඔවුන්ට මාසයකට හම්බ
ෙවනවා. අපි ෙම්වා දැනෙගන, ෙත්රුම් අරෙගන කියන්ෙන්.
දරුෙවෝ සලකන්ෙන් නැති වෙයෝවෘද්ධ අම්මලාට තාත්තලාට මීට
කලින් රුපියල් 500යි දුන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒක
රුපියල් 2,000 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එෙහම ෙදන එක
ෙහොඳ නැද්ද? එෙහම ෙදන එක නරකද?
ජනාධිපතිතුමා බලයට එනෙකොට රුපියල් 12ටත් වී ටික
විකුණා ගන්න බැරිව තිබුෙණ්. අහිංසක ෙගොවියා ෙවෙළඳ ෙපොළට
දහ ෙදොෙළොස් වතාවක් ෙගන යන්න ඕනෑ, වී ටික විකුණා ගන්න.
අද එම තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් ෙවලා. අද කමතට
ඇවිල්ලා ෙගොවියාෙගන් වී ටික මිලදී ගන්නා තත්ත්වයට රට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. "භූතයා" කියන යන්තෙයන් ෙගොයම පාගලා, වී
ටික ෙව්ලන්න ඕනෑත් නැහැ, ෙතත පිටින්ම වී ටික ෙගොවියාෙගන්
මිලදී ෙගන යන්න, පාර දිගට ෙලොරි නවත්වා ෙගන ඉන්නවා.
ඔන්න ඕකයි රෙට් ඇත්ත තත්ත්වය.
අද උඳුවලට පශ්නයක් නැහැ. ෙසෝයාවලට පශ්නයක් නැහැ.
තල ඒ කාෙල් විකුණා ගන්නත් බැහැ. නමුත් දැන් රුපියල් 200ටත්
වඩා වැඩියි. ෙම් හැම නිෂ්පාදනයකම මිල ඉහළ තත්ත්වයකට
ෙගනැල්ලා ෙගොවි ජනතාවෙග් සාක්කුවට මුදල් ලැෙබන
තත්ත්වයට රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රෙට් නායකයාෙග් තිෙබන
දක්ෂතාවය, උනන්දුව, ඕනෑකම නිසා කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ
දවස්වල ඔක්ෙකෝම අතරමැදියන්ට ෙගව්වා. අද කුඹුරට ඇවිල්ලා
වී ටික ගන්නවා. තල ටික, උඳු ටික, ෙසෝයා ටික ගන්නවා. ෙම්වා
තමයි ෙගොවි ජනතාවට සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ.
අෙප් අල ටික විකුණා ගන්න බැරිව මිනිස්සු කෑ ගහන ෙකොට,
සෙතොස ඇරලා ඔක්ෙකෝම අල ටික ගත්තා. නියඟය තිබුණු අෙප්
පෙද්ශයට ෙම් අල ටික ෙගන ගිහිල්ලා, අල කිෙලෝ 5, 6 එක
පවුලකට දුන්නා. හැමදාම ජීවත් ෙවන්න දුන්නා ෙනොෙවයි. අඩු
තරමින් උෙද්ට ඉස්ෙකෝෙල් යන දරුවන්ට අල ෙගඩියක් තම්බලා,
කවලා යැව්වත් ඇති ෙන්. ඒ නිසා ඒවා ෙත්රුම් ෙගන වැඩ කරන
නායකෙයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් රට ආෙලෝකවත්
කරන්න එතුමා කියාත්මක කර ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ, ෙම් අය
වැයත් එක්කම තවත් අලුත් ෙවලා තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ
නිසා විරුද්ධ පක්ෂය හැමදාම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැතිව, ෙහොඳ
ෙද්ට ෙහොඳයි කියාෙගන, නරක ෙද්ට නරකයි කියා ෙගන, ෙම්
රටට ආදරයක් තිෙබනවා නම්, ෙම් රට හරි මඟ ෙගනියන්න අෙප්
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තියක් ෙවන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට ආදරයක් නැහැ කියලා අපි
දන්නවා. ආදරයක් තිෙබනවා නම්, ඩයස්ෙපෝරාව එක්ක තැන්
තැන්වල ගිහිල්ලා කථා කරලා, අෙප් රට විනාශ කරන
තත්ත්වයකට පත් කරන්ෙන් නැහැ. රටට ආදරය කරන මිනිස්සු
කවදාවත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අපි රටට ආදරය කරන නිසා
තමයි තිෙබන කුණු කන්දල් ටික ඔක්ෙකෝම ඉවත් කර ෙගන,
හිතට එකඟව ජනාධිපතිතුමාට සහෙයෝගය ෙදන්න, එතුමා සමඟ
එකතු වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් රට දියුණු කරන්න අපි හැම ෙදනාම
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන ඉල්ලීම තමයි මම කරන්ෙන්.
ෙම්කට විරුද්ධ ෙවලා, ෙම් අය වැය ෙහොඳ නැහැ කියන එක
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළවක්
ගැන අපි අගය කරලා කථා කරන්න ඕනෑ.
එදා අය වැය ඉවර ෙවලා මම අනුරාධපුරයට යන ගමන්
රාතියට කෑම ටිකක් කන්න ෙහෝටලයකට ගියා. වාහනෙයන්
බැස්ස ගමන් security guard ෙකෙනක් දුවෙගන ඇවිත් කිව්වා
"සර් අය වැය නම් හරි ෙෂෝක් ෙන්ද?" කියලා. මම කිව්වා "අපි
ෙනොෙවයි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ ඔයෙගොල්ෙලෝ" කියලා. ඒ
වාෙග් සාමාන
ආරක්ෂකෙයකුට ෙත්ෙරන තරමවත් ෙම්
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙමතුමන්ලාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. උෙද් කථා
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කරපු ඔක්ෙකෝම මම අහෙගන හිටියා. අය වැය සත පහකටවත්
වැඩක් නැති විධියට තමයි කථා කෙළේ. ෙම් කෑ ගහන ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුව කළ කාලෙය් ෙමොනවාද කෙළේ? ෙගොවියාෙග් වී ටික මිලදී
ගන්න අවස්ථාවක් සලසලා දුන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියාට අෙනක්
පහසුකම් සලසලා දුන්ෙන් නැහැ. රෙට් ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම,
රජෙය් ෙසේවකයින්ට හරියට වැටුපක් වැඩි කරලා දුන්ෙන් නැහැ.
ලක්ෂ 06ක් හිටිය රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ 03ට අඩු කරන්න
ගියා. මහවැලිෙය් වැඩ කරපු වයස අවුරුදු 30-35 අතෙර් තරුණ
පිරිස් අනිවාර්ය විශාම යවපු හැටි අපට මතකයි. ඊට පස්ෙසේ ඔවුන්ට
රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා. ගත්ත ෙපොඩි ෙසොච්චම් වන්දි
මුදලත් ඉවර වුණා. ඉවර වන ෙකොට ආපසු රක්ෂා ෙහොයන්න
ලැහැස්ති වුණා. ෙම්වා ෙවච්ච ෙද්වල්. මිනිස්සු බෙලනුයි පාරට
ඇදලා දැම්ෙම්. කරමින් හිටපු රක්ෂාෙවන් එළියට ඇදලා දැම්මා.
අද මහවැලි ව ාපාරෙය් ඉන්න ෙසේවකයින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පිං ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා නිසා තමයි, අද මහවැලි
ව ාපාරය කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. අද මහවැලි ව ාපාරය
විශාල ව ාපාරයක් හැටියට අපි කියාත්මක කරනවා. අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය් එහා පැත්තට ගියාම ඒ කටයුතු අද සාර්ථකව කර
ෙගන යන ආකාරය ෙපෙනනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ෙහොඳයි.
විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන අෙප්
අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂෙය්දී මා කථා කරනවා. එතැනදී අපි ඒ ගැන
පැහැදිලි කරන්නම්. අෙප් දිස්තික්කෙයන් එහා හැම තැනම
තිෙබන්ෙන් ජලාශ. ෙම්වා ගැන අපි දැන ගන්න ඕනෑ. දැන ෙගන
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මාන්තයට විශාල
තැනක් දීලා තිෙබනවා. එදා වාෙග් අස්වැන්න අෙළවි කරන්න
ෙගොවීන් එක් එක් ෙකනා පස්ෙසේ හඬා ෙගන යන්න ඕනෑ නැහැ. අද
ෙගොවියාෙග් ෙග් ළඟට ඇවිල්ලායි "අපට වී ටික ෙදන්න, අපට
තල ටික ෙදන්න, අබ ටික ෙදන්න, මුං ඇට ටික ෙදන්න, ෙසෝයා
ෙදන්න, උඳු ෙදන්න" කියලා ඉල්ලන්ෙන්. ඒ තත්ත්වයට
ෙගනාෙව් ජනතාවට ආදරය කරන, ජනතාව ගැන දන්න, නිතර
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඇප කැප ෙවලා වැඩ කරන, රෙට් නායකයා
හැටියට පත් වුණු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි
කියන එක පකාශ කරමින්, අෙප් ජනාධිපතිතුමාට දීර්ඝායුෂ
ලැබිලා තව තවත් ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරන්න, ජනතාවට
යහපතක් කරන්න ෙම් රෙට් නායකත්වයට එන්න හැකියාව,
ශක්තිය, ෛධර්ය ජය ශී මහ ෙබෝ සමිඳුෙග් පිහිෙටන්,
ආරක්ෂාෙවන් ලැෙබ්වාය කියන පාර්ථනය කරමින් මා නිහඬ
වනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Neranjan Wickramasinghe, please.
[අ.භා. 4.31]

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණු අය වැෙය් ෙදවනවර
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කියැවීෙම් විවාදෙය්දී ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම
ගැන පළමුෙවන්ම මා මෙග් සතුට පකාශ කරන්න අවශ යි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විවාදය පුරාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පධාන විපක්ෂය ෙම් අය වැය අගය කරමින් කථා කෙළේ නැහැ. අපි
පසු ගිය දවස්වල විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලට
සවන් දුන්නා. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා, ගරු
ඇමතිතුමන්ලා සඳහන් කළ පරිදි, විපක්ෂය ෙමම අය වැය හුවා
දැක්වූෙව් නිකම්ම නිකම් අය වැයක් හැටියටයි. ඉතින් ඒ ගැන
අෙප් කනගාටුව අපි පකාශ කරනවා. විපක්ෂයක් වුණාම විෙව්චන
කරන්න අවශ වනවා. නමුත් ඒවා සාධාරණ විෙව්චන ෙවන්න
ඕනෑ. නමුත් එෙහම ෙනොකර විපක්ෂය ෙමය ඉතාමත් පහළ
මට්ටෙම් අය වැයක් හැටියටයි සඳහන් කෙළේ. ඒ ගැන අපි කනගාටු
ෙවනවා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් ෙනොකළත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් විශ්වාසය,
කැමැත්ත තිෙබනවාය කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු සුමන්තිරන්
මන්තීතුමා උතුෙර් ජනතාව පිළිබඳව ඉංගීසි භාෂාෙවන් කථාවක්
කරන්න ෙයදුණා. අපි උතුරට මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයිලු, ඒ
ලබා දුන්නත් ජනතා නිෙයෝජිතයන් හරහා ඒ මුදල් ලබා ෙදන්ෙන්
නැහැ කියන එක තමයි එතුමාෙග් ෙචෝදනාව වුෙණ්. අපි එතුමාට
කියන්න කැමැතියි, අපි මධ ම රජය හරහා උතුරු පළාත් සභාවට
විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබන බව. නමුත් අපි ඊෙය්
ෙපෙර්දාත් දැකපු විධියට ඒ මුදල්වලින් සියයට 50ක්වත් තවම
වියදම් කරලා නැහැ. ඉතින් එතුමන්ලා තව ෙමොනවා කථා
කරනවාද?
ඒත් එක්කම එතුමා ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීම පිළිබඳව
කථා කළා. අපි එතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
එතුමන්ලා ඉල්ලන්ෙන් ෙබොෙහොම සත්භාවෙයන් ද කියලා. ෙහොඳ
අරමුණක් ඇතිව ද, ෙහොඳ ෙච්තනාවක් ඇතිව ද ෙම්ක ඉල්ලන්ෙන්
කියන එක ගැන අපි අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද ලංකාෙවන්
බැහැරව විෙශේෂෙයන්ම කැනඩාව, පංශය, ජර්මනිය, එංගලන්තය
වාෙග් රටවලට ගිය උදවිය අද ඒ රටවල ෙමොන ෙමොන
ෙද්වල්වලට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා ද කියන එක අමුතුෙවන්
කියන්න අවශ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි එතුමාෙගන් අහනවා,
ෙම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම තුළ එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒක අපට ෙලොකු පශ්නාර්ථයත්
තිෙබන කාරණයක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා
සඳහන් කළ පරිදි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය
වැය ෙබොෙහොම වැදගත්, ඉතිහාස ගත වන අය වැයක් හැටියට
සඳහන් කරන්න පුළුවන්. සෑම අංශයක්ම, සෑම ක්ෙෂේතයක්ම ෙම්
තුළින් ආවරණය කරන්නට එතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා පසු ගිය කාලෙය්දී ෙම් රෙට් හැම ජන
ෙකොටසක් එක්කම සහසම්බන්ධකම් පවත්වමින්, ඔවුන්
සාකච්ඡාවලට කැඳවමින් ෙම් අය වැය සකස් කරන්න ෙලොකු
උනන්දුවක් හා ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්තාය කියන එකත් අපි
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. කිසිම නායකෙයක්
ෙනොකරපු ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි එතුමා ෙම් අය වැය
තුළින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ
විසඳුම් ෙනොලැබුණු ක්ෙෂේතවලට ෙම් අය වැය තුළින් ෙලොකු
අනුගහයක්, වරපසාදයක්, පතිපාදනයක් ලබා ෙදන්නට එතුමා
කටයුතු කර තිෙබනවා.
මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කයට අදාළ වැවිලි
කර්මාන්ත පිළිබඳව පමණක් - විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පධාන වැවිලි
ෙභෝගය වන වී පිළිබඳව - මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. අපි සතුටු ෙවනවා, අෙප් ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන
ඇමතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව කථා කිරීම ගැන. එතුමාෙග්
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දිස්තික්කෙය්ත් වී නිෂ්පාදනය සිදු ෙකෙරනවා. අඛණ්ඩව කන්න
17ක් ෙම් සහනාධාරය ලබා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්
ෙපොඩි නියඟයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා අස්වැන්ෙන් ෙපොඩි අඩුවක්
අපට දකින්නට ලැබුණා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම පසු
ගිය වසර ෙදක තුනක කාලය තුළ ෙම් රෙට් විශාල වී
නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මාන්තය ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම වී නිෂ්පාදනය ෙකෙරහි - අද ෙගොවියාට විශ්වාසයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එය තවත් සහතික කරමින් වී සඳහා
රුපියල් 40ක සහතික මිලක් ලබා දීමට එතුමා කටයුතු කළා.
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මා
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අෙප් රෙට් තිෙබන තවත් ෙබොෙහොම වැදගත් වූ කර්මාන්තයක්
තමයි, රබර් කර්මාන්තය. ඒ වාෙග්මයි ෙත්, ෙපොල් කර්මාන්තත්.
පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් 350ට විතර තිබුණු රබර් මිල ඉතාම
පහළ මට්ටමකට ඇද වැටුණා. ඒ පෙද්ශවල ඉන්න ගරු
මන්තීතුමන්ලා - මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ - ඒ ගැන දන්නවා.
රුපියල් 230ට, රුපියල් 220ට වාෙග් මිලකට රබර් මිල පහළ
බැස්සා. අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, එතුමාෙග් අය වැය කථාව
තුළ විෙශේෂෙයන්ම රබර් කිෙලෝවකටත් රුපියල් 300ක සහතික
මිලක් ලබා දීමට එතුමා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ෙමොකද මම
දන්නවා, සමහර රබර් වතු හිමියන් රබර් කිරි කැපුෙව් නැති බව.
ෙම් මිල අඩු වීම තුළ සමහර දවස්වලට කිරි කැපීම අත්හැර දමා
තිබුණා. ඉතින් අද ඒ අයට ෙම් තුළින් යම් කිසි ෛධර්යයක් ලැබී
තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙපර පාසල්
පද්ධතිය ගැනත් අය වැෙය් සඳහන් ෙවනවා. අෙප් ෙම් අධ ාපන
කියාවලිෙය්දී පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට විශ්වවිද ාලය දක්වා යන
ගමනට ෙබොෙහොම අවශ ස්ථානයක් තමයි ෙපර පාසල. අද
කවුරුවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ විධියට ෙපර පාසල් සඳහා
එතුමා විශාල අනුගහයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොමයක් ෙපර
පාසල් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා මඟිනුයි. ෙම්
අනුගහය තුළ ඒ අයට, අෙප් ෙදමව්පියන්ට අද ෙලොකු ශක්තියත්
ලැබිලා තිෙබනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඒත් එක්කම මහෙපොළ ශිෂ ත්වය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, පසු
ගිය කාලෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා.
ෙම් ශිෂ ත්වය වැඩි කරලා ෙදන්න කියලා අන්තර් විශ්වවිවද ාල
ශිෂ බල මණ්ඩලය හා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිතර ෙදෙව්ෙල්
ෙපළපාළි ගියා. එතුමා දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා මහෙපොළ
ශිෂ ත්වය රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කළා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප්
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කළා. නමුත් එතුමාෙග්
කථාෙව්දී ඒ කිසිවක් අගය කෙළේ නැහැ. මහෙපොළ ශිෂ ත්වය
රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කිරීමවත් එතුමා අගැයීමට ලක් කෙළේ
නැහැ කියන එක අපි ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ඒත් එක්කම අෙප් පෙද්ශෙය් ෙබොෙහොම බහුලව ෙකෙරන
කර්මාන්තයක් තමයි, පශු සම්පත් කර්මාන්තය. කෘෂිකර්මාන්තය
වාෙග්ම පශු සම්පත් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධවත් කථා කරන විට රජෙය් වතු රාශියක් අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබනවා - විෙශේෂෙයන්ම ඒ
සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් අද විශාල අනුගහයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙහොඳ වර්ගෙය් කිරි
ෙදනුන් ෙම් රටට ෙගන්වීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන
විට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා කියන එක අපි ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. අද කිරි ෙගොවියාට ෙහොඳ සහතික
මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 60 දක්වා
වර්ධනය කරලා සහතික මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින්
අෙප් කිරි ෙගොවියා තවත් උනන්දු කිරීම, ශක්තිමත් කිරීම තමයි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම්
වකුගඩු ෙරෝගය අෙප් පෙද්ශයට තදින්ම බලපා තිෙබන බව.
උතුරුමැද පළාෙත් අෙප් ඇමතිතුමන්ලාත් ඒ පිළිබඳව කථා කළා.
ෙපොල්පිතිගම,
කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය්
සියඹලන්ගමුව,
මහනාන්ෙන්රිය ආදී පෙද්ශවලට ෙම්ක බහුලව බලපා තිෙබන බව
මම විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම්
ෙරෝගීන් පමාණය අඩු කර ගැනීම සඳහා රජය විශාල පරිශමයක්
දරනවා. ෙමම ෙරෝගීන්ට පතිකාර කිරීම සඳහා විශාල
ධනස්කන්ධයක් ෙසෞඛ අමාත ාංශය වැය කරනවා කියන එකත්
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් උදවිය ෙවනුෙවන් විශාල
අනුගහයක් ලබා දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප්
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.
අපි පසු ගිය කාලෙය් සමෘද්ධිලාභින් කියලා හැඳින් වූ, අද දිවි
නැඟුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් සිටින ඒ අඩු
ආදායම්ලාභින්ට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල ශක්තියක් ෙම් අය
වැෙයන් ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට ලබා ෙදන ඒ දීමනාව විශාල
වශෙයන් වැඩි කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා. ඒ පිළිබඳවත් අෙප්
ස්තුතිය එතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්න අවශ ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සමාජ ආරක්ෂණ
සහනාධාරය වැඩි කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 60-65
අතර වයසක තැනැත්තන් තමයි ඒ මුදල ලබා ගන්ෙන්. ඔවුන්ට
රුපියල් දාහ බැගින් තමයි පසු ගිය කාලෙය් ලැබුෙණ්. අපි පිං පඩි
කියලා තමයි ඒකට කියන්ෙන්. එය වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි
සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද ෙම් අය වැය තුළින් රුපියල් දාහක් ඔවුන්ට
වැඩි කර එය ලබා ගන්න අවස්ථාවක් සලසා දීලා තිෙබනවා.
සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු අය
වැයවලට වැඩිය සෑෙහන ෙවනසක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වුණා කියන එක
විෙශේෂෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් කියාත්මක
වන වැදගත්ම සහ දැවැන්ත වූ ව ාපාරයක් හැටියට "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම ඒක
ෙබොෙහොම ආදරෙයන් වැලඳ ෙගන, තමන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ
නැඟීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළට බද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියන
එක ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩසටහන යටෙත් අද වරපසාද ලබන
ෙකොටසක් අෙප් රට තුළ ඉන්නවා කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්
මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙම් අය වැය තුළ ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිවලට, ඒ වාෙග්ම
මරණාධාර සමිතිවලට පජා සංවර්ධන කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා
අරමුදලක් පිහිටුවීමට රුපියල් ලක්ෂයක ණය මුදලක් ලබා දීමට
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන දාහක
මුදලක් ෙවන් කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා
හැටියට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන් අපි
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒත් එක්කම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය
මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි විපක්ෂයට කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමොන කරුණු කාරණා කිව්වත් ෙම්ක ජනතාවාදී අය වැයක්
කියලා. අද ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවක් -රාජ ෙසේවකයන් ඇතුළු
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ගාමීයව ජීවත් වන ජනතාව- ෙම් අය වැය ෙලොකු ඇගයීමකට ලක්
කරලා තිෙබනවා කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින්, එතුමා
ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය වැය තුළින් එතුමාට ඉදිරිෙය්දී ෙම් රට ෙහොඳ
මට්ටමකට ෙගන ඒම සඳහා සියලු ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Ajith Kumara.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Ajith Kumara)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Thalatha
Atukorale—[Pause]. Not here. The Hon. Basheer Segu
Dawood - [Pause]. Not here. The Hon.V.K. Indika [Pause] Not here. The Hon. Janaka Wakkumbura [Pause]. Not here.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කිරීමට මා සූදානම්. නමුත් එය ස්ථිර කරන ගරු
මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

Hon. Member, will you move the Motion on another
day?

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I move,
"That the Debate be now adjourned"

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(The Hon. Ajith Kumara)

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

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

ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2014 ඔක්ෙතෝබර්
පවත්වනු ලැෙබ්.

මස 29වන

බදාදා

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, කවුරුන් ෙහෝ
මන්තීවරෙයක් එය ස්ථිර කරනවා නම් මට එම ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද ස්ථිර කරන්න, විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් නැහැ.

அதன்ப விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம் 2014 ஒக்ேராபர் 29, தன்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

The Debate stood adjourned accordingly.
Debate to be resumed on Wednesday, 29th October, 2014.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Member, you cannot move the Adjournment
Motion since there is no one to second it. You can move
that on another day.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 4.45ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
මස 21 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 29වන බදාදා
පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 4.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
2014
ஒக்ேராபர் 21ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 ஒக்ேராபர் 29,
தன்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 4.45 p.m. until 9.30 a.m. on Wednesday,
29th 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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නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

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