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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය 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.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා
සීමාසහිත හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013
වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පිළිගන්වන ලද වාර්තා

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்
REPORTS PRESENTED

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

මානසික උපපකෘති ළමා පාසෙල් ශුභ සාධක
සමිතිය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත

2013 වර්ෂය සඳහා ෙවළඳ හා ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

சித்தசுவாதீனம் குைறந்த பிள்ைளக க்கான
பாடசாைலயின் நலன் ாிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்)
(தி த்தம்) சட்ட லம்

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

WELFARE SOCIETY OF THE SCHOOL FOR THE MENTALLY
SUBNORMAL CHILD (INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL

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

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය
2013 වර්ෂය සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමිය ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

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

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012
වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, “ඒ” ස්ථාවර කාරක
සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම “මානසික උපපකෘති ළමා
පාසෙල් ශුභ සාධක සමිතිය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) (සංෙශෝධන)”
නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් ඉදිරිපත් කරමි.
"වාර්තාව
'මානසික උපපකෘති ළමා පාසෙල් ශුභ සාධක සමිතිය (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) (සංෙශෝධන)' නමැති පනත් ෙකටුම්පත නීති සම්පාදක
විසින් කරන ලද සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ
අතර, ෙමයට අමුණා ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත
සංෙශෝධන සහිතව පනත් ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී
තිෙබ්."

පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2014 ඔක්ෙතෝබර් 30 වන බහස්පතින්දා සලකා බලනු
ලැෙබ්.
சட்ட லம் நிைலக்கு "ஏ" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2014 ஒக்ேராபர் 30, வியாழக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon
Thursday, 30th October, 2014.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

පී. හැරිසන් පජා සංවර්ධන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.
த் குமாரண சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

பீ. ஹாிசன் ச தாய அபிவி த்தி மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
P. HARRISON COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, “බී” ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම පී. හැරිසන් පජා සංවර්ධන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ “බී” ස්ථාවර කාරක
සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් ඉදිරිපත් කරමි.

(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තන්තිරිමෙල්, ෙනළුම්
විල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ. ආනන්ද රූපසිංහ මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

"වාර්තාව

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

'පී. හැරිසන් පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)' නමැති
පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද
සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා
ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත්
ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත."
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී
තිෙබ්."

පනත් ෙකටුම්පත ''බී' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2014 ඔක්ෙතෝබර් 30 වන බහස්පතින්දා සලකා බලනු
ලැෙබ්.

சட்ட லம் நிைலக்கு "பி" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2014 ஒக்ேராபர் 30, வியாழக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee "B", to be considered upon
Thursday, 30th October, 2014.

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

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

ගාල්ල, වක්වැල්ල, ඉසුරු මාවත, හපුගල, 127/4/බී දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එරන්ද විජයසිරි කටුකුරුන්ද ගමෙග්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

යක්කලමුල්ල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයහි ෙසේවය
කරන ඒ.වී. රජිත ෙකෝසල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

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

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

ෙපත්සම්

ம

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

க்கள்

வினாக்க

PETITIONS
ගරු ජීවන්
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

කුමාරණතුංග
ஜீவன்

මහතා

குமாரண ங்க

-

(තැපැල්
தபால்

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කෑගල්ල, ෙහට්ටිමුල්ල,
නාරම්පිටිය, "ජීවනාෙලෝක" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ටී.පී.එස්.ඒ.
ෙසේනාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ெகாஹாெகாட குப்ைபகூள மற் ம் கழி ப்ெபா ள்
காைமத் வம்: விபரம்
GARBAGE AND WASTE DISPOSAL MANAGEMENT AT
GOHAGODA : DETAILS

3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

3959/'13

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

මහනුවර මහනගර සභාව මඟින් ෙගොහාෙගොඩ
පෙද්ශයට බැහැර කරන කැළි කසළ සහ අපදව්ය
කළමනාකරණය කිරීම පවරා ඇති ආයතනෙය්
නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද;

(ii)

එම ආයතනෙය් හිමිකරුෙග් සහ අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලෙය් නම් සහ ලිපිනයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

එම ආයතනෙය් හිමිකරු ෙවනත් ආයතනයක
තනතුරක් දරනු ලබන්ෙන්ද;

(The Deputy Speaker)

- පැමිණ නැත.
- පැමිණ නැත.
- පැමිණ නැත.

ல விைடகள்

ෙගොහාෙගොඩ කැළි කසළ සහ අපදව්ය
කළමනාකරණය : විස්තර

ேசைவகள்

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගාල්ල, වැකුණෙගොඩ
පටුමඟ, 20/10 ෙජ් දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ෙක්. දයානන්ද
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ෙසේවා

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

ගරු නවින් දිසානායක මහතා
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

னர்வாழ்வளிப் ,
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(iv)

ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතනය සමාගම් ලියා පදිංචි
කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයක
ලියා පදිංචි කර තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම ආයතනවල ෙහෝ ආයතනෙය් නම
සහ ලියා පදිංචි අංකය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ආයතනය සහ මහනුවර මහනගර
සභාව අතර ඇති කර ගන්නා ලද බදු ගිවිසුෙමහි
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද;

(ii)

එම බදු ගිවිසුෙම් අඩංගු ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;

(iii)

ගිවිසුම අනුව ඉටු කර ඇති සහ පැහැර හැර ඇති
ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;

(iv)

ෙකොන්ෙද්සි කඩකර ඇත්නම්, ඊට එෙරහිව ගන්නා
ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

கண்
மாநகர சைபயினால் ெகாஹாெகாட
பிரேதசத்தில் அகற்றப்ப ம் குப்ைப கூளங்கள்
மற் ம் கழி ப் ெபா ட்கைள
காைமத் வம்
ெசய்தல் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள நி வனத்தின்
ெபயர் மற் ம் கவாி யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
நி வனத்தின் உாிைமயாளர் மற் ம்
பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள்
மற் ம் கவாிகள் தனித் தனியாக யாைவெயன்
பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நி வனத்தின் உாிைமயாளர் பிறிெதா
நி வனத்தில் பதவிெயான்ைற வகிக்கின்றாரா
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனம்
கம்பனிகள் பதி ச் சட்டத்தின்கீழ் அல்ல
ேவெறா
நி வனத்தில்
பதி ெசய்யப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(v)

ஆெமனில்,
அந்நி வனங்களின்
ெபயர்கள்
அல்ல
நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் பதி
இலக்கம் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
நி வனத்திற்கும் கண்
மாநகர
சைபக்கும் இைடயில் ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ள
குத்தைக உடன்ப க்ைகயின் பிரதிெயான்ைற
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா;

(ii)

ேமற்ப
குத்தைக
உடன்ப க்ைகயில்
உள்ளடங்கி ள்ள நிபந்தைனகள் யாைவெயன்
பைத ம்;

(iii)

உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம் நிைறேவற்றப்
பட் ள்ள
மற் ம்
தவறவிடப்பட் ள்ள
நிபந்தைனகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

நிபந்தைனகள்
மீறப்பட்
ப்பின்,
எதிராக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

அதற்கு
நடவ க்
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asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a) Will he state (i) the name and address of the institution to
which the management of garbage and
waste disposed at Gohagoda area has been
assigned by the Municipal Council of
Kandy;
(ii) the names and the addresses of its owner
and the members of the Board of Directors,
separately;
(iii) whether the owner of that institution holds
a post in another institution;
(iv) whether the institution mentioned in (i)
above is registered under the Registration
of Companies Act or under any other
institution; and
(v) if so, the name of the aforesaid institution
or the names of the aforesaid institutions
along with the registration number?
(b) Will he inform this House (i) whether a copy of the lease agreement
made between the aforesaid institution and
the Municipal Council of Kandy will be
tabled;
(ii) the conditions incorporated in that lease
agreement;
(iii) the conditions which have been fulfilled
and the conditions which have been
contravened as per the agreement; and
(iv) if conditions have been contravened, the
action taken against it?
(c) If not, why?
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) ආයතනෙය් නම - එෙකෝෙටක් ලංකා සමාගම.
ලිපිනය - අංක 629/3, 08 ෙවනි පටුමග,
මුත්ෙතට්ටුෙගොඩ
පාර,
උතුරු
තලංගම,
බත්තරමුල්ල..
(ii) ෙමම ආයතනය සමාගම් පනත යටෙත් ලියා පදිංචි
වූ සමාගමකි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් සහ
ලිපිනයන් පහත දැක්ෙව්.
නම

ලිපිනය

මහාචාර්ය
ෙබනඩික්
බස්නායක
මහතා
ෙඩ්විඩ් ස්වෙන්ල්
මහතා

සී 57, විශ්වවිද්යාල නිල
නිවස, ඔගස්ටා හිල්, ෙබෝවල
වත්ත පාර, මහනුවර
පළමු මහල, 470,
කටුගස්ෙතොට පාර, මහනුවර

අනුරුද්ධ
වර්ණකුල මහතා

359, ෙප්රාෙදනිය පාර,
මහනුවර

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා]

(iii)

ඔව්.
ෙමය ෙපොදු සමාගමකි. අනුරුද්ධ වර්ණකුල යන
අයට වැඩි ෙකොටස් පමාණයක් හිමිය. ඔහු මධ්යම
පළාත් වාණිජ සහ කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය්
අධ්යක්ෂ වශෙයන් කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(iv)

ඔව්.
වර්ෂ 2007ක්වූ අංක 07 දරන සමාගම් පනත අනුව
ලියා පදිංචි කර ඇත.

(v)

ආයතනෙය් නම - එෙකෝෙටක් ලංකා සමාගම.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ''ෙමහි ෛජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම -BODරසායනික ඔක්සිජින් ඉල්ලුම -COD- හා ෙපොස්ෙප්ට් සහ
නයිට්ෙට්ට් යන පරාමිතීන් මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් නිර්මිත
පමාණ ඉක්මවා ඉතා ඉහළ අගයක් දක්වා පවතී. ෙමය ඉහළ
පරිසර දූෂණ තත්ත්වයක් බව නිගමනය කළ හැක.'' යනුෙවන්
සඳහන් ෙවනවා. ෙමයට අමතරව, බැර ෙලෝහ වන කැඩ්මියම්,
ෙකෝමියම් හා ඊයම් සුළු පමාණයක් මහවැලි ගඟට නිකුත්
ෙවනවාය කියලා එම ලිපිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න.

ලියා පදිංචි අංකය - පී.වී. 3570
(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ගිවිසුෙමහි අන්තර්ගත ෙව්.

(iii)

ෙකොන්ෙද්සි 4 හැර ඉතිරි සියල්ල ඉටු ෙව්.
(ෙකොන්ෙද්සි 4: සියයට පහක ලාභාංශයක් නගර
සභාවට ලබා දිය යුතු වුවද ෙම් දක්වා ලාභයක්
ලැබී ෙනොමැත.)

(iv)

සුදුසු ආෙයෝජකයකු ෙයොදවා ලාභ ඉපැයීමට
අවශ්ය කටයුතු කරමින් පවතී.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අතුරු පශ්නය අහන්න ෙම් විස්තරය කියලා ඉන්න එපා යැ,
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
''අඛණ්ඩව බැර ෙලෝහ සහිත ක්ෂීරණ ෙභෞමික ජලජ
පද්ධතියක් තුළට ඇතුළු වීම නිසා හානිකර තත්ත්වයක් උද්ගත
විය හැකිය'' කියලා එම ලිපිෙය් වැඩිදුරටත් කියනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, මධ්යම
පරිසරය අධිකාරිය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු
අමාත්යතුමන්ලා ෙදෙපොළක් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්
සිටිනවා. පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් පශ්නය ෙම් ෙමොෙහොෙත්
අහන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී කිව්වා, ෙමම ආයතනෙය් පළමුවැනි
අධ්යක්ෂවරයා වශෙයන් මහාචාර්ය ෙබනඩික් බස්නායක මහතා
කටයුතු කරන බව. ෙමතුමා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාල නිල
නිවාසෙය් ලිපිනය තමයි ෙම් ෙකොම්පැනියට දමලා තිෙබන්ෙන්.
මෙග් ළඟ තිෙබනවා, එවකට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපති
වශෙයන් කටයුතු කළ විමල් රූබසිංහ මහතාෙග් අත්සනින්,
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂිකා (සැලසුම් හා අධීක්ෂණ), ෙක්. කුලතිලක
මහත්මිය විසින් සකස් කළ ලිපියක්. ඕනෑ නම් මම ෙම් ලිපිය
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ෙදන්නම්. ඒ ලිපිෙය් ඉතා පැහැදිලිව
ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"එම ක්ෙෂේත පරීක්ෂණෙය් දී ද නිරීක්ෂණය වී ඇත්ෙත් එෙකෝ ලංකා
පුද්ගලික සමාගම ෙවත 2011.11.14 දින නිකුත් කරන ලද පාරිසරික
අනුමැතිෙය් සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි අනුව කටයුතු කිරීමට අදාළ සමාගම
අෙපොෙහොසත් වී ඇති බවය."

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගිවිසුම් කාලය මාස 03යි. ඒ මාස 03
ඇතුළත ෙම් සම්මුතිය අනුව කටයුතු කරලා නැහැ කියන එකත්
ෙම් ලිපිෙය් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා.
ෙම් ලිපිෙය් ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, "ෙමම කසළ බිෙමන්
ජනනය වන ක්ෂීරණය මහවැලි ගඟට තවදුරටත් මුදා හැෙරන බව
ඉහත ක්ෙෂේත පරීක්ෂණෙය්දී අනාවරණය වී ඇත." කියලා.
ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා.

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. එතුමා දවසක් මට ටිකක් සැෙරන් කිව්වා, ''නවක
මන්තීතුමා, කන ෙබොන ෙද්වල් ගැන අහන ෙකොට හරි පරිස්සමින්
අහන්න'' කියලා.
Greater Kandy Water Supply Project එකට ජලය ගන්ෙන්
ෙම් කුණු ෙගොඩට පහළින්. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය කියනවා,
ජලයට දූෂිත ක්ෂීරණ එකතු ෙවනවා කියලා. ෙම් ෙබනඩික්
බස්නායක කියන මහාචාර්යවරයා ව්යාපෘති වාර්තා ෙපන්වමින්,
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් නිල නිවෙසේ address එක දමලා
කරන ෙම් ජාවාරමට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශය ගන්නා
තීන්දුව ෙමොකක්ද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා
ඇහුවා.

පශ්න කීපයක්

ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලනය කියන්ෙන් විමධ්යගත ෙවලා
තිෙබන විෂයයක්. මධ්යම පළාත් සභාෙව් ෙකොමසාරිස්තුමා සහ ඒ
නගර සභාෙව් නිලධාරින් හරහා තමයි අපි ෙම් පිළිතුර ලබා ෙගන
තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා ෙම්කට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීලා
තිෙබනවා.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු පළමුෙවනි
කාරණය තමයි, ෙම් ව්යාපෘතියට අදාළ ගිවිසුම් උල්ලංඝනය ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක. මම ෙම් පිළිතුෙර් පැහැදිලිව සඳහන්
කරලා තිෙබනවා, හතරවන ෙකොන්ෙද්සිය හැර ඉතිරි සියල්ල ඉටු
කර තිෙබනවා කියලා. හතරවන ෙකොන්ෙද්සිෙය් තිෙබන්ෙන්,
"සියයට 5ක ලාභාංශයක් නගර සභාවට ලබා දිය යුතු වුවද ෙම්
දක්වා ලාභයක් ලැබී ෙනොමැත" කියලායි. ෙම් ව්යාපෘතිෙයන්
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විදුලිය ජනනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්
ව්යාපෘතිෙයන් කිෙලෝෙවොට් 500ක විදුලියක් ජනනය කරන්න
අවශ්ය කටයුතු ෙම් දක්වා ෙකරිලා නැහැ. ඒ ජනනය කිරීම් කටයුතු
කරන විට එයින් සියයට 5ක ලාභාංශයක් නගර සභාවට
ලැෙබනවා.
එතුමා සඳහන් කළා, මහවැලි ගෙඟ් ජලය දූෂිත වනවා කියලා.
ෙමම ව්යාපෘතිය අක්කර 32ක විශාල භූමියක ෙකෙරන විශාල
ව්යාපෘතියක්. ෙමයින් අක්කර හතරක පමාණයක් ජල සම්පත්
මණ්ඩලයට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් අක්කර හතෙර් භූමිය තුළ
ජල සම්පත් මණ්ඩලෙය් ජල ෙපොම්පාගාරයක් තිෙබනවා. ඒ ජල
ෙපොම්පාගාරෙයන් නිතරම ෙම් ජලය පරීක්ෂාවට ලක් ෙවනවා.
කිසිම අවස්ථාවක ෙම් ජලය දූෂිතයි කියලා ඒ පරීක්ෂණවලදී
තහවුරු ෙවලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහවැලි ගෙඟ්
ජලය පහළට ගමන් කරන විට ෙපොල්ෙගොල්ල කියන ස්ථානෙය්දී
ජලය ෙපොම්ප කරනවා. එහිදීවත්, ජලය දූෂිතයි කියලා ෙහෝ විෂ
දව්ය අඩංගුයි කියලා ෙම් දක්වා කිසිම පරීක්ෂණයකදී තහවුරු
ෙවලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව ජල සම්පත් මණ්ඩලය නිරන්තර
විමසිල්ෙලන් සිටිනවා. ෙම් දක්වා කිසිම අවස්ථාවක ඒ විධිෙය් ජල
දූෂණයක් සිදු වන බව තහවුරු ෙවලා නැහැ කියන කාරණය
විෙශේෂෙයන්ම අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් ෙවනත්
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ෙගන යනවා. තවම ඒ ආෙයෝජකයන්ට ෙම්ෙකන් කිසිම
ආදායමක් උත්පාදනය කර ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ.
ෙම්ෙකන් ආදායමක් උත්පාදනය කර ගන්න ආෙයෝජකයන්ට
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් විදුලිය ජනනය කිරීම මඟින්. ඒ සඳහා
තවත් මාස කිහිපයක් ගත ෙවනවාය කියලා අපට සඳහන් කර
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් කිෙලෝෙවොට්ස් 500ක විදුලියක් ජනනය
කරන්න නියමිතයි. එෙසේ විදුලිය ජනනය කරන අවස්ථාෙව්දී තමයි
ආෙයෝජකයන්ට ෙම්ෙකන් කිසියම් සාධාරණ ලාභයක් ලබා
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. මම කැට තියලා කියන්නම්. ෙමෙහම විදුලිය
ජනනය ෙවන්ෙන්ත් නැහැ; විදුලිය ජනනය කරන්ෙන්ත් නැහැ.
ෙම් තක්කඩියා ෙම් කුණු ෙගොඩ විකුණා ෙගන කුණු ෙගොෙඩන්
හම්බ කරනවා. ෙම්ක ජාත්යන්තර සංවිධානවලට ෙපන්වමින් ඒ
කුණු ෙගොෙඩන් හම්බ කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් මමයි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමායි
අතර ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පශ්නය
තිෙබන්ෙන්, එතුමා දුන්නු පිළිතුර සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
දුන්නු වාර්තාව අතර.
අද මට අහන්න තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා සභාෙව් සිටින නිසා එතුමා ඒ
පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදයි. කවුරුන් ෙහෝ ෙම් ෙමොෙහොෙත්
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෙවබ් අඩවියට ගිහින් බැලුෙවොත්
ෙපෙනයි,
මහාචාර්ය
ෙබන්
බස්නායක,
ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද්යාලෙය් ෙවබ් අඩවියට දාලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙමම
ව්යාපෘතිය ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය හරහා කරන බව
ෙපන්වමින්. ඒ වාෙග්ම, ෙකොම්පැනියක ලිපිනයක් දාන්න, නිල
නිවාසය පාවිච්චි කරනවා. ෙකොම්පැනිවලට නිල නිවාසවල
ලිපිනයන් දමන්න බැහැ.
ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෙවබ්
අඩවිෙය් මහාචාර්ය ෙබන් බස්නායක නමින් තිෙබන ෙවබ් පිටුෙව්
පවා එතුමා ෙම් ව්යාපෘතිය ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙයන් කරන
බව ෙපන්වමින් කරන ෙම් සූදුව සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශයට
මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද?
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ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර අතුරු පශ්නය අහන්න. ෙමතැන
ෙනොසිටින පුද්ගලයන්ට අපහාස වන ආකාරයට කථා කරන්ෙන්
නැතිව කරුණාකර පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අහන පශ්නය ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ගන්නා
පියවර ෙමොකක්ද කියලායි. ෙම් ෙබන් බස්නායකට හුණු ගාන්ෙන්
නැතිව.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා ගැන
මම කනගාටු ෙවනවා. ඉෙගන ගත් ගරු මන්තීවරයකු විසින්
මහාචාර්යවරයකුට "තක්කඩියා" කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථා කරනවා. ෙම් රෙට් මහාචාර්යවරුන්ට-

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔය ෙහොරු රකින හැටි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගර නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන කිසිම සූදුවක්
නැහැ. ෙම්ක කැළි කසළ කළමනාකරණ ව්යාපෘතියක්. ඒ වාෙග්
ව්යාපෘතිවලට ආෙයෝජකයන් ෙසොයා ගන්නවාය කියන එක
ඉතාමත්ම අපහසු වැඩක්. ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා අපි නගර
සභාෙවන් කිසිම පිරිවැයක් දරන්ෙන් නැහැ. ෙම් දක්වාම ඒ
සමාගම ෙම් සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරමින් ෙම් ව්යාපෘතිය කර

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ ෙගෞරවයක් හිමි කර ගත්
මහාචාර්යවරයකුට "තක්කඩියා" කියලා කියන්න එතුමාට
අයිතියක් නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මහාචාර්ය වුණත් ෙහොරා නම් ෙහොරා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න වටිනවා.

වෙනෝද්යාන තුළට ගවයන් මුදා හැරීම පිළිබඳව
වනජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් වී තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් පරිදි වෙනෝද්යානය තුළට ගවයන්
ඇතුල් කිරීම සඳහා විදුලි වැට විනාශ කර තිෙබන
බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එවැනි කියාවන් පිළිබඳව පැමිණිලි කිසිවක් ලැබී
තිෙබ්ද;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙහොරාට ෙහොරා ෙනොකියා පුළුවන්ද? නැහැ. ඉල්ලා අස් කර
ගන්ෙන් නැහැ.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

வன சீவராசிகள் வளப் ேப
வினா:

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තක්කඩි ටික- [බාධා කිරීමක්]

(அ) (i)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

கம்ெவெஹர,
மா
ஓயா
உடவளைவ வனப் ங்காக்களி ள்
அவிழ்த் விடப்பட் ள்ளெதன்பைத
அறிவாரா;

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ேமற்ப
மா கள்

(iii)

வனப் ங்காக்களி ள்
மா கள்
அவிழ்த்
விடப்பட் ள்ளைம பற்றி வன சீவராசிகள்
உத்திேயாகத்தர்கள்
அறிந் ள்ளார்களா
என்பைத ம்

ඔය වෙට් ඉන්නවා, තක්කඩි ටික. ගිහිල්ලා බලන්න, සිරිෙකොත
ළඟ තක්කඩි ටික ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්]
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(ஆ) (i)

ேமேல கூறப்பட்டவா வனப் ங்காக்களி ள்
மா கைள ைழய வி வதற்காக மின்ேவ கள்
ேசதமாக்கப்பட் ள்ளைமைய
அறிவாரா
என்பைத ம்;

(ii)

இவ்வாறான ெசயற்பா கள் பற்றிய ஏேத ம்
ைறப்பா கள்
கிைடத் ள்ளனவா
என்பைத ம்

ගරු මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශීලාචාර භාෂාව පාවිච්චි
කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. පිළිතුරු ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා කියන ආකාරෙය් කිසිම දූෂණයක්, වංචාවක් ෙමතැන
සිදු ෙවලා නැහැ. ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් එෙකෝ ෙටක් ලංකා සමාගම
කිසිම ලාභයක් ෙම් දක්වා උත්පාදනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා කිසිම
වංචාවක් දූෂණයක් සිදු ෙවලා නැති බව අපි වග කීෙමන් කියනවා.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

වෙනෝද්යාන තුළට ගවයන් මුදාහැරීම : පැමිණිලි
ள் மா கைள
ைறப்பா

இன்ேறல், ஏன்?

asked the
Conservation:
(a)

ங்காக்களி

4179/’13
ேசனாநாயக்க)

(b)

(i)

(ii)

Wildlife

Resources

whether herds of cattle have been released
to Lunugamvehera, Maduruoya and
Udawalawa forest reserves;

(ii)

the method that has been used to release
cattle to those forest reserves; and

(iii)

whether wildlife officers are aware of the
release of cattle to the forest reserves?

Will he state -

ඇසූ

(i)

ලුණුගම්ෙවෙහර, මාදුරුඔය සහ උඩවලව
වෙනෝද්යාන තුළට ගවයන් මුදා හැර ඇති බව
දන්ෙන්ද;

whether he is aware of the fact that the
electric fence has been destroyed enabling
the cattle to enter into the forest reserve as
mentioned above; and

(ii)

whether any complaints have been received
with regard to such actions?

වනජීවී
සම්පත්
පශ්නය - (1):
(අ)

of

(i)

4. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

Minister

Will he inform this House -

ைழய வி தல் :

RELEASE OF CATTLE INTO FOREST RESERVES: COMPLAINTS

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

வனப்
ங்காக்களி ள் எவ்வா
ைழய விடப்பட் ள்ளன என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

வனப்

மற் ம்
மா கள்
அவர்

(ii)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட

සංරක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන්

ඉහත වෙනෝද්යාන තුළට ගවයන් ඇතුල් කිරීම සිදු
කර ඇති ආකාරය කවෙර්ද;

(c)

If not, why?
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

ඔව්.

(ii)

ලුණුගම්ෙවෙහර, මාදුරුඔය, උඩවලව ඇතුළු
ජාතික වෙනෝද්යාන තුළට ඒ අවට පදිංචි ජනතාවට
අයත් ගෘහාශිත ගවයින් අයාෙල් ෙගොස් ඇතුළු වීම
සිදුෙව්. ඊට අමතරව අවට ගවගාල් හිමියන් ද නීති
විෙරෝධීව ගවයින් ඇතුළු කිරීෙම් පවණතාවක්
දක්නට ඇත.
ජාතික උද්යාන තුළට ගවයින් නීති විෙරෝධීව ඇතුළු
කිරීම පිළිබඳව වනජීවී නිලධාරින් දැනුවත් වී ඇති
අතර, මාදුරුඔය ජාතික උද්යානය තුළට ගවයින්
ඇතුළු කළ අවස්ථා 4ක දී අදාළ ගව හිමියන්ට
විරුද්ධව ෙම් වන විට නඩු පවරා ඇත.
එෙමන්ම ජාතික උද්යානය තුළ සිටින වැඩිපුර
ගවයින් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට ෙයොදා
ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සත්ත්ව නිෂ්පාදන
හා ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විමසා
ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සහාය ඇතුව එම ගවයින් ජාතික උද්යානවලින්
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

(ආ)

(i)

(ii)

ජාතික උද්යාන තුළට ගවයින් ඇතුළු කිරීම සඳහා
විදුලි වැට විනාශ කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැති අතර,
ගව හිමියන් විසින් විදුලි වැටවල කම්බි ඔසවා
ගවයින් ඇතුළු කරන බවට උද්යාන භාර
නිලධාරින් විසින් වාර්තා කර ඇත.
ගවයින් ඇතුළු කිරීම සඳහා විදුලි වැට විනාශ
කිරීමක් පිළිබඳව පැමිණිලි කිසිවක් වාර්තා වී
ෙනොමැත.

(ඇ) අදාළ නැත.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, 2009 අංක 22 දරන වන සත්ව හා
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක (සංෙශෝධන) පනත අනුව සතුන් වනාන්තර
ෙහෝ රක්ෂිත පෙද්ශවලට මුදා හැරීම තහනම්. එෙහම තිෙබද්දි දැන්
මාදුරුඔය ජාතික උද්යානයට ගවයන් 15,000ක්, උඩවලවට
ගවයන් 15,000ක් සහ ලුණුගම්ෙවෙහරට ගවයන් 30,000ක් පමණ
මුදා හැර තිෙබනවා. ෙමෙසේ මුදා හරිනෙතක් වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙකොෙහේද හිටිෙය්?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න.

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

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔබතුමිය අතුරු පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම අහන අතුරු පශ්නය ඒක තමයි.

(i)

(iii)

750

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඒ ගවයින් මුදා හරින ෙතක් ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා කියන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලාද?

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගවයන් එපමණ පමාණයක් මුදා හරින ෙතක්-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒ නිලධාරින් සිටි ස්ථාන ගැන නම් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කියන්න බැහැ. මම ඔබතුමියට ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්නද?

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමෙහමයි-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔබතුමිය අහපු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනෙතක් ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමිය මෙගත් එක්ක ටිකක් කරුණාෙවන් කථා
කරන්න. ෙවන අය සමඟ වාෙග් දයාෙවන් කථා කරන්න. [බාධා
කිරීම්] කන්කළු, ෙනත්කළු, සිත්කළු, දැකුම්කළු.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ගව හිමියන්ට
ගවගාල් අහිමි වීම නිසා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් වන උද්යාන
තුළ ගව පට්ටි තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය
කියන කථාව මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ ගවයින්ව එක පාරටම
අපට ඉවත් කරන්න කමෙව්දයක් නැහැ. ඔබතුමියත් ඒ කාලෙය්
ඉඳලාම කිරි ගැන කථා කළ මන්තීතුමියක් ෙන්. එෙහම ෙන්ද?
[බාධා කිරීමක්] විනාඩියක් ඉන්න. අපි කවුරුත් කිරි මුට්ටිෙය්
තිෙයන කිරි කනවා ෙන්. කිරි මුට්ටිය ගෙඟ් ගියා කියන්න බැහැ
ෙන්. ඒ හරක් ටික මස් කෙඩ්ට දක්කන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු මන්තීතුමිය, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න මෙග් උත්තරය කියලා අවසන්
ෙවනකල්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා වන
සංරක්ෂකෙග් බල පෙද්ශෙය් ඉඩම් තණ බිම් සඳහා ලබා දීෙමන්
තමයි -ගරු පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමාත්
ෙමතැන ඉන්නවා- අපට ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්
ෙවන්ෙන්. ෙම්ක අපට බරපතළ ගැටලුවක්. ෙමවැනි පශ්නයක්
තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. ෙම්ක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ හුරු
පුරුදු ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. නමුත් අපට ජාතික කිරි නිෂ්පාදනෙය්
දායකත්වය සහ - [බාධා කිරීමක්] ඒ සත්තු එළියට දාපු ගමන් මස්
කඩයට යනවා. ඒ පාප කර්මයට කර ගහන්න මට බැහැ.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

කිරි ෙගොවීන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔව්, කිරි ෙගොවීන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් යන සියලු ෙදනාම එතැන ඉන්නවා. ෙම් පශ්නයට තිෙබන
එකම විසඳුම ඒ ගව හිමියන්ට තණ බිම් ලබා දීමයි. එම තණ බිම්
ලබා ෙදන්ෙන් නම් වනජීවී සංරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වැව්
ටික හදලා ෙදනවා. ෙමොකද, ගව ගාල් හිමියන් ගවයන් ඇතුළු
කිරීම නිසා අපට අලින්ෙග් සුෙපෝෂණය පිළිබඳව බරපතළ
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමා හැටියට ඔබතුමා ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ෙම් සභා ගර්භෙය්දී පිළිගත්තා, වනජීවී සංරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2009 අංක 22 දරන ජාතික වන සත්ව හා
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක (සංෙශෝධන) පනතට පටහැනිව -එය
උල්ලංඝනය කරමින් - කටයුතු කළාය කියන එක.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒක ඇත්ත.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා ඒකට ඉඩ දීලා තිෙබනවා කියන එකද?

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විදුලි වැට උස්සලා එම ගවයින් මුදා හැර
තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වත් ඒ විදුලි වැට විනාශ කරලායි
තිෙබන්ෙන්. නීත්යනුකූල විධියට ෙනොෙවයි ෙන් ගිහින්
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙහොර ජාවාරම්කරුවන් ගංජා වගා කරන, දඩයම්
කරන කට්ටියක්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන ගැතිකම් කරන
කට්ටියක්ය කියන මතයක් ෙම් වන ෙකොට ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ ෙගොල්ලන් විදුලි වැට උස්සලා 15,000ක්, 30,000ක් අරිනකම් -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙමොකක්ද පශ්නය?

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

ඒක තමයි පශ්නය.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ගැන නීති මඟින්
කියා කර තිෙබනවා. නමුත් ඒක පමාණවත් නැහැ.
ෙද්ශපාලනඥයන්ය කියලා කියන කථාව ගැන මම යමක් කියන්න
ඕනෑ. ෙම් රෙට් හැම මිනිෙහක්ම යම්කිසි ආගමකට, යම්කිසි
ජාතියකට, යම්කිසි පක්ෂයකට සම්බන්ධ ෙවලා ඇති. නමුත් ෙම්
අහිංසක ගවයන් ඒ කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. ගවයාට
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. ගවයාට තිෙබන්ෙන් තණ ෙකොළ තිෙබන
තැනකට ගිහින් කන එකයි. ඒ නිසා මට ෙම් ගවයින් ටික මරන්න
බැහැ. ඔබතුමියටත්, මටත් ෙද්ශපාලනයක් තිබුණත්, ෙවන ෙබ්ද
තිබුණත් අලියාට, ගවයාට ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. සත්තුන්ට
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. සැබෑවටම සත්ත්ව කරුණාව ඇතිව, ෙමත්,
මුදිතා, උෙප්ක්ෂාෙවන් යුතුව ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්නය කියා
මා ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමිය ෙම් කාරණයට
මැදිහත් වීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන් වන අතුරු පශ්නය.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. අලි - මිනිස් ගැටුමට
පධාන ෙහේතුවක් තමයි ෙමය. ඒ වාෙග්ම ෙම් වන ෙකොට
වනාන්තරෙය් ඉන්න වන සත්වයන්ට මුඛ ෙරෝග, කුර ෙරෝග, චර්ම
ෙරෝග වැනි ෙරෝග පැතිරීෙමන් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. ඇමතිතුමනි, ෙමය ඔබතුමාෙග් වගකීමක්. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා කියන්න
ෙකෝ. ඔබතුමා කියන විධියට පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන
අමාත්යාංශයත් සමඟ යම්කිසි විධිමත් කමෙව්දයක් ෙසොයා ගන්න
ෙවනවා. ෙමම ෙරෝග වළක්වන්න, අවම කරන්න තිෙබන විසඳුම
ෙමොකක්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

නැහැ, නැහැ. ඉඩ දීම ෙනොෙවයි. මා ඔබතුමියට කියන්න ඕනෑ,
ජාතික වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක (සංෙශෝධන) පනත
ඔබතුමිය හරියට කිෙයව්ෙවොත්, එහි එක ෙඡ්දයක "දීර්ඝ කාලීනව
සම්පදායිකව වුණු කියාකාරකම් නැවැත්වීමට ෙනොහැක" කියන
කාරණාව සඳහන් වී තිෙබන බව. ඒක ෙහොඳින් කියවා බලන්න.
මට එම ෙඡ්දය ගැන කියන්න දැන් හරියටම මතක නැහැ. මා එය
ඔබතුමියට ෙගනැවිත් ෙපන්වන්නම්. නමුත් ඒක අපට හානියක්;
අලාභයක්; පාඩුවක්; වන අලීන්ෙග් සුෙපෝෂණය සහතික කරන්න
ෙලොකු බාධාවක්. අපි ඒ ගවයින් ඉවත් කරන්න ඕනෑ, යම්කිසි
කමෙව්දයක් හැදීෙමන් පසුවයි. ඒ කමෙව්දය හදන්න අපට කලක්
ගත ෙවනවා. ඒක තමයි අපි කිව්ෙව්, ෙම් ගවයින් පශු සම්පත්
මණ්ඩලයට ෙහෝ භාර දීලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න අපි ඒ අය
සමඟත් සාකච්ඡා කරනවාය කියලා. අෙන්! මට අලි මදිවට හරක්.
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ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට විසඳුම් කිහිපයක්
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. එක
විසඳුමක් තමයි, ඔවුන්ට නීති මඟින් කටයුතු කිරීම. අනික් විසඳුම
තමයි ඔවුන්ෙග් පැමිණීම සීමා කිරීම. අපි ඔවුන්ට උපෙදස් දීලා
තිෙබනවා, ඒ ආශිතව තිෙබන වන සංරක්ෂණ බල පෙද්ශෙය් ඒ
අයට ලැගුම් ගැනීමට, එෙහම නැත්නම් හරක් ගාල් ඇති කර
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ගන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ සඳහා
අපි වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා.
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கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

சனச

க

அபிவி த்தி

(அ) (i)

இலங்ைகயில் தற்சமயம் காணப்ப ம் எ ைம
மா களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

அதிகள எ ைம மா கள் காணப்ப ம் ஐந்
மாவட்டங்க ம் ஒழங்கு வாிைசப்ப
யாைவ
என்பைத ம்;

(iii)

அரசாங்க
பண்ைணகளில்
வளர்க்கப்ப ம்
எ ைம மா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(iv)

இலங்ைகயில் வளர்க்கப்ப ம் எ ைம மா
வைககளின் (breeds) ெபயர்கள் யாைவ என்ப
ைத ம்;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(v)

வ டாந்தம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம்
லீற்றர்கள் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(vi)

எ ைம மா களின் பா ம், பசு மா களின்
பா ம் ேபாசாக்கின் அ ப்பைடயில் ஒன் க்கு
ஒன் ேவ ப கின்றதா என்பைத ம்

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට කුළු වැව් හදන්න සල්ලි
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. රජ කාලෙයන් පස්ෙසේ සතා සීපාවාට
වැවක් හදන්න සල්ලි ෙවන් කරපු එකම නායකයා මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා අපට කුළු වැව් හදන්න සල්ලි
දීලා තිෙබනවා. අපි කුළු වැව් හදලා ෙම් සතුන්ෙග් පශ්නය
විසඳන්න උපරිම උත්සාහයක් ගන්නවා. ෙමොකද, ෙමය දීර්ඝ
කාලයක් තිස්ෙසේ පවතින පශ්නයක් නිසා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙහොර ජාවාරම්කරුවන්ට ෙමොකද කරන්ෙන්?
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ඒ සඳහා වැටලීම් කරනවා.

ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා මී ගව සම්පත ෙයොදා
ගැනීම : කමෙව්දය

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

உள்நாட்
பால் உற்பத்தியின் ெபா ட்
எ ைம மா கைள விைனத்திறன்மிக்க விதத்தில்
பயன்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்
உள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனின், ேமற்ப ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ்
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

எ ைம மா கள் பற்றிய க த்திட்டத்திற்ெகன
2013 ஆம் ஆண் ல் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்

உள்நாட் ப் பா ற்பத்திக்கு எ ைம மா கைளப்
பயன்ப த்தல் : வழி ைற
UTILIZATION OF BUFFALOES FOR LOCAL DAIRY
PRODUCTION : METHODOLOGY
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8. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව්
ෙකොපමණද;

(ii)

වැඩිම මී ගවගහනයක් සිටින දිස්තික්ක පහ
අනුපිළිෙවළින් කවෙර්ද;

(iii)

රජෙය් ෙගොවි පළවල් යටෙත් ඇති කරනු ලබන මී
ගවයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

දැනට

සිටින

මී

ගවගහනය

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

(v)

වාර්ෂික මී කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් ෙකොපමණද;
මී ගවයින්ෙග් කිරි සහ එළ ගවයින්ෙග් කිරි
ෙපෝෂණීය ගුණෙයන් එකිෙනක ෙවනස්
වන්ෙන්ද;

(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

මී ගව සම්පත ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය තුළ
කාර්යක්ෂමව ෙයොදා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිෙවළක්
පවතින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඒ යටෙත් කියාත්මක කර ඇති
වැඩසටහන් කවෙර්ද;

(iii)

මී ගවයින් සම්බන්ධ ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් 2013
වර්ෂෙය්දී වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

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

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of
Community Development:

ශී ලංකාෙව් ඇති කරනු ලබන මී ගව වර්ගයන්හි
(breeds) නම් කවෙර්ද;

(vi)

தயிர்

(b)

Livestock

and

Rural

Will he inform this House (i) the population of buffaloes available in Sri
Lanka at present;
(ii) the five districts with the highest buffalo
population in the descending order;
(iii) the number of buffaloes reared by the
Government farms;
(iv) the names of breeds of buffaloes that are
reared in Sri Lanka;
(v) the annual production of buffalo milk in
litres; and
(vi) whether milk extracted from buffaloes and
cattle differ from each other in their
nutritional value?
Will he state (i) whether a methodology is available to
utilize the buffaloes towards the local dairy
production efficiently;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(c)

(ii)

if so, the programmes that have been
implemented under that; and

(iii)

the funds that have been spent in the year
2013 for projects related to buffaloes?

If not, why?

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට දැන ගන්න අවශ්යයි, මී
කිරිවල තිෙබන ෙපෝෂණීය ගුණය ව්යාප්ත කිරීමට රජය කුමන
ආකාරෙය් පියවරයන් ෙගන තිෙබනවාද කියලා. මී කිරිවලින්
තවත් ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ෙයෝගට් ෙවන්න
පුළුවන්, මුදවාපු කිරි වර්ග ෙවන්න පුළුවන්. සාමාන්ය ගවයින්ෙග්
කිරි නිෂ්පාදනවලට වඩා මී ගවයින්ෙග් කිරි නිෂ්පාදන ව්යාප්ත
කිරීමට රජය කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම අහන්න
කැමැතියි.

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

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

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

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න සූදානම් වන ෙවලාෙව්
එතුමාෙග් නව දිවියටත් මම සුභ පතනවා. එතුමා කිරි ගැන දැන්
උනන්දුවක් දක්වන එක ගැනත් අපි සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි:
(අ)

(ආ)

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

දැනටමත් නවීන යන්ෙතෝපකරණ ෙගනැල්ලා ෙම් කටයුතු
ව්යාප්ත කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අමාත්යතුමනි, අපට ඔබතුමන්ලාෙග් විකිණුම් ස්ථානවලදී
මී කිරි බහුල වශෙයන් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සාමාන්ය
කිරිවලට වඩා මී කිරි කන්න ෙබොෙහෝ අය කැමැතියි. ඒවා ව්යාප්ත
කිරීම සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග ගන්නවාද?

(i)

473,911 (2013)

(ii)

* තිකුණාමලය -

56,289

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

* අනුරාධපුරය -

56,027

(The Hon. H.R. Mithrapala)

* මඩකලපුව

-

53,501

* හම්බන්ෙතොට -

42,599

* අම්පාර

41,720

-

(iii)

2,430 (2012)

(iv)

මුරා, නිලි රවී, සූර්ති, ෙද්ශීය මී ගව සහ ඔවුන්ෙග්
ෙදමුහුන් සතුන්

(v)

ලීටර් 67,559,052 (2013)

(vi)

ඔව්.

(i)

ඔව්.

(ii)

a. අභිජනන ෙගොවිපළ පිහිටුවීෙම් ව්යාපෘතිය
b. විෙශේෂ මී ෙගොවිපළ පිහිටුවීෙම් ව්යාපෘතිය
c. මී ගවයන් සඳහා කෘතිම සිංචන හා මඳ
සමාෙලෝචන වැඩසටහන
d. ෙබෝ වන ෙරෝග වැළැක්වීෙම් එන්නත් ලබා දීම
e. අභිජනන පට්ටි මී ගවයන් ලබා දීම

(iii)

මී ගවයන් සඳහා වන විෙශේෂ ව්යාපෘති සඳහා 2013
වර්ෂෙය්දී අමාත්යාංශය රුපියල් මිලියන 1.6ක්
වැය කර ඇත. එෙසේම සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා
ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සත්ත්ව
අභිජනන කටයුතු සඳහා වැය කළ මුළු පතිපාදන
අතරින් සියයට 10ක්, එනම් මිලියන 07ක් පමණ මී
ගව අභිජනන හා ෙසෞඛ්ය කටයුතු සඳහා වැය කර
ඇත. එෙසේම සත්ත්ව ෙසෞඛ්ය කටයුතු සඳහා වැය
කළ මුළු පතිපාදනඅතුරින් මිලියන 03ක් ද මී ගව
අභිජනන හා ෙසෞඛ්ය කටයුතු සඳහා වැය කර ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

මී කිරි ඉතාම ජනපියයි. රජෙය් ආයතන හැටියට මිල්ෙකෝ
ආයතනය සහ NLDB ආයතනය තමයි පධාන වශෙයන් මී කිරි
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි වැඩිපුර ෙම්
නිෂ්පාදනවල ෙයදී ඉන්ෙන්. අප සියයට සියයක් මීකිරිවලින්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා නැහැ. අෙප් නිෂ්පාදනය සමස්ත
අවශ්යතාෙවන් සියයට 40යි. ඒ නිසා තමයි හිඟය තිෙබන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් අනුරාධපුර,
ෙපොෙළොන්නරුව, හම්බන්ෙතොට වැනි පෙද්ශවල මී ගවයින් විශාල
වශෙයන් ඉන්නවා. නමුත් මී ගවයින් එකතු කරෙගන කිරි ලබා
ගැනීෙම් කමෙව්දය තවමත් හරියාකාරව කියාත්මක වන්ෙන් නැති
බවයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක පළාත් සභාවට පැවරුණු විෂයයක්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 9 - 3313/'12 - (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
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ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
த்
பிரதி அைமசர்)
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(ii)

ேமற்ப இடத்தி
ந்
ெவளிேய ம் கசி த்
திரவத்தின் பீ.எச்.ெப மதி, மின் கடத் திறன்,
ெதளி த்தன்ைம, ெவப்பம், எண்ெணய் மற் ம்
மசகு, உயிர் ஒட்சிசன் ேகள்வி (BOD) மற் ம்
இரசாயன ஒட்சிசன் ேகள்வி (COD) ஆகிய
ெபளதீக மற் ம் இரசாயனப் பண் க க்கு
ஏற் ைடயதான ெப மதிகள் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
கசி த் திரவத்தில் உள்ளடங்கி ள்ள
குேராமியம், ெகட்மியம், ஈயம் மற் ம் பாதரசம்
ஆகிய கன உேலாகங்களின ம் ெபாசுேபட்
மற் ம் ைநட்ேரட் ஆகிய ஆக்கக் கூ களின ம்
உள்ளடக்கம்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்
பைத ம்

சிவ ங்கம் - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

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

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of
Economic Development I ask two weeks' time to answer
this Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ෙගොහාෙගොඩ කසළ බැහැර කිරීම : භූගත ජල
පද්ධතියට වන හානි

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ெகாஹாெகாட குப்ைப ேமட் ன் காரணமாக
மகாவ கங்ைகயில் ெதாடர்ச்சியாகச் ேசர்கின்ற
கன உேலாகப் ெபா ட்கைளக்ெகாண்ட கசி த்
திரவம் நிலக்கீழ் நீர்த்ெதாகுதி டன் ேசர்வ
தான
பாதகமானெதா
நிைலைமயாகு
ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில் இந் நிைலைமையத் த ப்பதற்காக
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்
பைத ம்

ெகாஹாெகாைடயில் கழி கைள அகற் தல்:
நிலக்கீழ் நீாின் பாதிப்
DISPOSAL OF GARBAGE AT GOHAGODA: HARM TO
UNDERGROUND WATER SYSTEM

3963/'13
11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

මහනුවර මහ නගර සභාෙව්, ෙගොහාෙගොඩ කසළ
බැහැර කිරීමට ෙයොදා ගන්නා ස්ථානෙය් ජනනය
වන ක්ෂීරණ මහවැලි ගඟට එක් වන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

ඉහත ස්ථානෙයන් බැහැර වන ක්ෂීරණෙය් පී.එච්
අගය, විද ත් සන්නායකතාව, පාරදෘශ්යතාවය,
උෂ්ණත්වය, ෙතල් සහ ගීස්, ෛජව ඔක්සිජන්
ඉල්ලුම (BOD) සහ රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම
(COD)යන ෙභෞතික හා රසායනික ලක්ෂණයන්ට
අදාළ අගයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

එම ක්ෂීරණෙය් අඩංගු ෙකෝමියම්, කැඩ්මියම්,
ඊයම් සහ රසදිය යන බැර ෙලෝහවල සහ
ෙපොස්ෙප්ට් සහ නයිෙට්ට් යන සංඝටකවල
සංයුතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙගොහාෙගොඩ කසළෙගොඩ නිසා මහවැලි ගඟට
අඛණ්ඩව එකතු වන බැර ෙලෝහ සහිත
ක්ෂීරණයන් භූගත ජල පද්ධතිය තුළට එකතු වීම
හානිකර තත්ත්වයක් බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ෙගන
ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுற்றாடல்,
வினா:
(அ) (i)

(இ)

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:
(a) Will he state (i) whether he is aware that the substances
oozing from the place at Gohagoda which
is used by the Municipal Council of Kandy
for dispose of its garbage are added to the
Mahaweli river;
(ii) the measurements in regard to physical and
chemical factors such as P.H. value, electric
conductivity, transparency, temperature, oil
and grease, bio oxygen demand and
chemical oxygen demand of the substances
leaching from the aforesaid place,
separately; and
(iii) the composition of the heavy metals of
Chromium, Cadmium, Lead, and Mercury
and the components of Phosphate and
Nitrate contained in the substances leaching
from the aforesaid place?
(b)

Will he inform this House (i) whether he admits that it is a harmful
situation that the heavy metals continuously
leaching from the heap of garbage at
Gohagoda to the Mahaweli river are added
to the underground water system; and
(ii) if so, the measures taken to prevent the
aforesaid situation?

(c)

If not, why?

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட
கண் மாநகர சைபயின் ெகாஹாெகாைடயில்
கழி கைள
அகற் வதற்காகப்
பயன்ப த்
தப்ப ம் இடத்தி
ந்
உ வாகும் கசி த்
திரவம் மகாவ
கங்ைக டன் ேசர்கின்ற
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்;

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ.
. சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-
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(iii)

சுற்றாடல்,

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

එම ක්ෂීරණෙය් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ මධ්යම
පරිසර අධිකාරිය විසින් සිදු කළ නියැදි විශ්ෙල්ෂණ
වාර්තා අනුව පරාමිතීන් පහත පරිදි ෙව්.

පරාමිතීන්

ඒකක

මධ්යම
පරිසර
අධිකාරිය
මඟින්
අනුමත
ධාරණ
සීමා

ෙකෝමියම්

(mg / l)

0.5

<0.01

0.01

<0.01

කැඩ්මියම්

(mg / l)

0.1

0.01

-

<0.01

ඊයම්

(mg / l)

0.1

<0.01

0.02

<0.01

නයිට්ෙට්ට්

(mg / l)

-

16.7

21.60

11.20

ෙපොස්පරස්

(mg / l)

5

134.6

54.40

0.20

රසදිය

පරීක්ෂා කිරීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් රසායනාගාර
පහසුකම් දැනට ෙනොමැත.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් අක්කර 32ක
භූමි
පමාණයක්
පවතින
ෙගොහාෙගොඩ
ෙත්ක්කවත්ත යන කසළ බැහැරලන ස්ථානය
කටුගස්ෙතොට නගරෙය් සිට කිෙලෝමීටර් 1.7ක්
දුරින් මහවැලි ගෙඟ් වම් ඉවුෙර් සිට මීටර් 100ක්
පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත.
එම කසළ දමන ස්ථානෙය් ජනිත වන ක්ෂීරිතය
පිරිපහදු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට (දැනට
සංවර්ධනය කරමින් පවතින) ෙයොමු කර එය කසළ
භූමිය තුළ ඇති ජල මාර්ගයට ෙයොමු කර ඇත. එම
ජල මාර්ගය මීටර් 100ක් පමණ දුරින් පිහිටි
මහවැලි ගඟට ෙයොමු ෙව්. ෙම් වන විට ක්ෂීරිතය
සම්පූර්ණෙයන් පිරිපහදු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
ෙනොපවතින බැවින්, එම ක්ෂීරිත මහවැලි ගඟට
එක් වීෙම් හැකියාවක් පවතී.
ෙමම අවස්ථාෙව් එම ස්ථානයට බැහැර වන
සියලුම කසළ පස් ස්තරයකින් ආවරණය කර එම
කසළ භූමිය පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරමින්
පවතින බැවින් කසළ භූමිෙයන් ජනනය වන
ක්ෂීරණ පමාණය අවම මට්ටමක පවතී.

(ii)

එම ක්ෂීරණෙය් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ මධ්යම
පරිසර අධිකාරිය විසින් සිදු කළ නියැදි විශ්ෙල්ෂණ
වාර්තා අනුව පරාමිතීන් පහත පරිදි ෙව්.

ඒකක

pH

මධ්යම
පරිසර
අධිකාරි
ය මඟින්
අනුමත
ධාරණ
සීමා

2012.03
.05 දින
\පැවති
අගයන්

2013.0
6.13
දින
පැවති
අගයන්

6.0 - 8.5

7.7

8.0

8.2

(Ms /
cm)

-

25.5

13.9

23.0

පාරදෘෂ්යතාව

(NTU)

-

>999

256

>999

උෂ්ණත්වය

˚C

40

28.0

25.5

27.8

ෙතල් හා ගීස්

(mg / l)

10

1

6

14

ෛජව
ඔක්සිජන්
ඉල්ලුම (BOD)

(mg / l)

30

1100

950

1781

රසායනික
ඔක්සිජන්
ඉල්ලුම (COD)

(mg / l)

250

25600

18000

6206

2014.08.
30 දිනැති
විශ්ෙල්ෂණ
වාර්තාෙව්
අගයන්

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, pH අගය කීයද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

pH අගය අනුමත ධාරණ සීමාව 6 සිට 8.5යි. 2014.08.30 වන
දින විශ්ෙල්ෂණ වාර්තාව අනුව 8.2යි. උපරීම සීමාවට වඩා
අඩුෙවන් - marginally - තිෙබන්ෙන්.
(i)

2014.08.30
දිනැති
විශ්ෙල්ෂණ
වාර්තාෙව්
අගයන්

විද ත්
සන්නායකතාව

2013.
06.13
දින
පැවති
අගයන්

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ආ)
පරාමිතීන්

2012.03.
05 දින
පැවති
අගයන්

ඉහත (අ) (iii) අනුව බැර ෙලෝහවල සාන්දණ
මට්ටම මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිර්ෙද්ශිත
අදාළ බැර ෙලෝහ සඳහා වන ධාරණ සීමාවන්ට
වඩා අඩු මට්ටමක පවතින බැවින් එම මාතාවන්
යටෙත් එකී බැර ෙලෝහ පැවතීම පාරිසරිකව
හානිකර තත්ත්වයක් ඇති වීෙම් ඉඩකඩ අවම
වශෙයන් පවතී.
කසළ භූමියට මීටර් 30ක් පමණ දුරින් ව්යාපෘති
භූමිය ඇතුළත පිහිටි නළ ළිෙඳේ ජල සාම්පලයක්
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 2014.08.30 දින
විශ්ෙල්ෂණය කරන ලද අතර එම වාර්තාව අනුව
එහි බැර ෙලෝහවල පරාමිතීන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය මඟින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති පානීය ජලය
සඳහා පවතින ධාරණ සීමාව තුළ පවතී.

(ii)

ෙමම ස්ථානය කමවත් කිරීම සහ අපදව්යවලින්
විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා වූ ව්යාපෘතියක්
මහනුවර මහනගර සභාව සහ ඉෙකෝෙටක්
ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ෙමම කාර්යයන්වලදී පරිසර දූෂණය පාලනය
කරමින් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා මධ්යම පරිසර
අධිකාරිය විසින් ෙකොන්ෙද්සි පනවා සීමිත
නිර්ෙද්ශයක් ලබා දී ඇත.
ඉහත නිර්ෙද්ශවලට අදාළව කටයුතු කරන්ෙන්ද
යන්න මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් අදාළ
ආයතන සමඟ පසු විපරම් කටයුතු සිදු කර එහි වැඩි
දියුණු කිරීම් සම්බන්ධ උපෙදස් මහනුවර මහ
නගර සභාවට සහ ඉෙකෝෙටක් ෙපෞද්ගලික
ආයතනයට ලබා දීම සිදු කරයි.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 29
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`

762

කසළ කළමනාකරණය විධිමත් කිරීමට මූලිකව
පහත කියාවලීන් සිදු කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ
ඉදිරිපත් කර ඇත.

කරලා ඉදිරිපත් කරන දත්ත විද්යාත්මකව ඔප්පු කළ හැකි
කරුණුයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් නැහැ.

*

ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය වන්ෙන් මහනුවර මහ
නගර සභාව ඇතුළු ආයතන හයක - අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමාත් ඉන්නවා - බලධාරින් කැඳවලා මීට මාස
තුනකට පමණ ෙපර මහනුවර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී මා
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා, අපදව්ය බැහැර කිරීම පිළිබඳව විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම සඳහා. අෙප් පරිසර හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
දැනට කියාත්මක වන ෙම් ව්යාපෘති පිළිබඳව සෑහීමකට පත්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක්
ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය් දැනට ආරම්භ කර තිෙබනවා. තව මාසයකින්
එහි කියාකාරකම් - operations - ආරම්භ ෙවනවා.

*
*

*

*

*
*

දැනට කසල බැහැර කර ඇති පෙද්ශෙය්
කසල වර්ෂා ජලය ඔස්ෙසේ ගලා ෙනොයන
පරිදි පිඩලි අල්ලා ස්ථාපනය කිරීම සහ
පවතින කසළ තුනී කර පස් ආස්තරයකින්
ආවරණය කිරීම.
කසල ක්ෂීරිතය විධිමත්ව රැස් කිරීම සඳහා
නළ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම.
එක් රැස් කර ගන්නා ලද ක්ෂිරිතය මධ්යම
පරිසර අධිකාරිය උපමාන අනුව පතිකර්මය
කිරීම.
නිකුත් වන වායුමය මුක්තවීම් එක්රැස්
කිරීම සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් කියාත්මක
කිරීම.
කසළ බැහැර කරන ස්ථානය කැණීෙමන්
ලබාගන්නා දව්ය මගින් ජීව අඟුරු
නිෂ්පාදනය සහ කසළ ජීර්ණ ජීව පතිකියක
සකස් කර අලුතින් රැෙගන එන කසළ
බැහැර කිරීම.
ෙමම භූමිය තුළ විදුලිබල නිෂ්පාදන
ව්යාපෘතියක් ස්ථාපනය කිරීම.
අලුතින් රැෙගන එන කසළ රැඳවීම සඳහා
ජීව පතිකියක - Landfill Bioreactor සකස් කිරීම.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය
පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට අෙන්ක වාරයක් මෙග්
ස්තුතිය පමණක් ෙනොෙවයි, මහනුවර ජනතාවෙග් පමණක්
ෙනොෙවයි, මධ්යම පළාෙත් ජනතාවෙග් පමණක් ෙනොෙවයි,
මහවැලි ගෙඟ් වතුර බිංදුවක් ෙහෝ පාවිච්චි කරන මනුෂ්යයාෙග්
පමණක් ෙනොෙවයි, සතා සිවුපාවා ඇතුළු සියලු ෙදනාෙග්ම
ෙගෞරවය මම ට පුද කරනවා.
කලින් කෑ ගහපු, විෙරෝධය පළ කරපු මහත්වරුන්ට
ෙත්ෙරනවා ඇති, ෙම් ජලෙය් සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා. ගරු
ඇමතිතුමා ඉතා විධිමත් පිළිතුරක් දුන්නා. ගරු පරිසර
ඇමතිතුමාෙගන් වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම මා ෙම් කාරණය
දැන ගන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, එතුමා ෙගෞරවනීය උත්තරයක්
දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තාව අනුව යම් ක්ෂිරණ පමාණයක්
මහවැලි ගඟට එකතු ෙවනවා. ඒක නවත්වන්නට ඕනෑය කියාත්
ඔබතුමන්ලා කියා තිෙබනවා. ෙම් එකතුවන තත්ත්වය තුළ BOD
සහ COD නැත්නම් ෛජව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම සහ රසායනික
ඔක්සිජන් ඉල්ලුම පරාමිතීන් ඉක්මවා ෙබොෙහෝ ඉහළට ගිහින්
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය ෙම් ජලය
පරිෙභෝජනයට ගන්නා මනුෂ්යයන්ට පමණක් ෙනොව සතුන්ටත්
බලපානවා. එම නිසා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙම් නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කරන්න ජලසම්පාදන ආදී
වශෙයන් කුමන
ආයතනවලට දැනුම් දී තිෙබනවාද?

ෙකොරියාෙව්
ෙකොයිකා
ආයතනෙයන්
ලබා
ෙදන
සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවන මඟින් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශවලට ෙහෝ
මහවැලි ගඟට පශ්නයක් ෙනොවන ආකාරයට අපදව්ය බැහැර කිරීම
සඳහා ඊට එහායින් තිෙබන්නා වූ ෙවනත් භූමි පමාණයක් දැනට
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා, ඒ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට. මම හිතන
විධියට ඒ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළාට පසුව දැනට කියාත්මක
ෙවමින් තිෙබන ව්යාපෘතිය එතැනින් ඉවත් කරන්න ඒ අයට
පුළුවන්. එෙතක් අපට ෙම් තත්ත්වය පාලනය කරන්න ෙවනවා.
එෙහම නැතුව අපදව්ය බැහැර කිරීම සඳහා අවුරුද්දක් ෙදකක්
යනතුරු බලා ෙගන ඉන්න අපට බැහැ ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි
කියලා තිෙබන්ෙන් ක්ෂීරණ -leachate එක- treat කරන්න
treatment plant එකක් දමන්න කියලා.
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් දැනුෙම් හැටියට නම් ෙම්ෙකන් විදුලිය
ජනනය කරලා යම් සමාගමකට ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකුට ලාභ
ගැනීමක් වැනි ඒ කිසි ෙදයක් කරන්න බැහැ. ෙම්වා නිකම් සිහින.
ෙමොකද ෙම් පිළිබඳව අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ආයතන
නිවැරැදි විශ්ෙල්ෂණයන් කරලා ඒ අයට ෙම් ෙතොරතුරු දීලා
තිෙබනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතයත් ෙම් කසළ බැහැර කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය කවදාවත් විදුලිය ජනනය කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් හැටියට
සාර්ථකව කරෙගන යන්න පුළුවන් ව්යාපෘතියක් ෙනොෙවයි කියන
එකයි. ඒ නිසා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මැදිහත් ෙවලා එයට
විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් දැන් සකස් කරලා දී තිෙබනවා. ඒක
කියාවට නැංවීම සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇති මීගමුව ෙරෝහෙල්
ෛවද්යවරෙයක් තමන් ළඟට පතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණී
තරුණියක් දූෂණය කර මරා දමපු සිද්ධිය පිළිබඳව ඔබතුමාත්
දන්නවා ඇති. ඒ තැනැත්තාට මිනීමරුවා යයි ෙනොකියා බැහැ. ඒ
වාෙග්ම තක්කඩිකම් කෙළොත් මහාචාර්ය වුණත් තක්කඩියා
තක්කඩියාමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙප්නවා ඇති මම
කියපු ෙද් ඇත්තයි කියලා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඕනෑම ආයතනයකට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් ෙතොරතුරු
ලබා ගන්න පුළුවන්. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් විශ්ෙල්ෂණය

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා සඳහන් කළා, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී - [බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමාවත් ඔබතුමා කියපු
කාරණය අනුමත කරයි කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමාෙගන් ෙම්
කාරණය ගැනත් මා දැන ගන්න කැමැතියි. ඔබතුමා සඳහන් කළා,
රසදිය -mercury මනින්න- ලංකාව තුළ තවම අෙප් තාක්ෂණය
පසුගාමීයි කියලා. ෙම්ක භයානක තත්ත්වක් කියලා ඔබතුමා
පිළිගන්නවාද? ෙමොකද වකුගඩු ෙරෝග සහ විෙශේෂෙයන්ම
ආමාශය, අක්මාව ආශිත ෙරෝගවලට අද බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් රසදියයි. ඒ නිසා රසදිය සම්බන්ධෙයන් අපි
වහාම තීන්දුවක් ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම
ෙමොකක්ද? ෙමොකද ෙමය ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

හරි, හරි. ඒකට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එතුමා මහාචාර්යවරෙයක්. එතුමා හරි ෙවන්න පුළුවන්; වැරැදි
ෙවන්න පුළුවන්. තක්කඩියා කියලා කියන එකයි වැරැද්ද.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරි, හරි. වාඩි ෙවන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක මහා ෙබොළඳ, ෙමෝඩ කථාවක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරි, හරි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කළ යුතු ෙකනාට ගරු කරන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

බලන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එතුමා මෙග්
සීයාෙග් වයෙසේ. එතුමා කලබල ෙවලා තිෙබන තරමක් බලන්න
ෙකෝ, තක්කඩිෙයක් රකින්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා කියලා එෙහම අපහාස
කරන්න ෙමතුමාට පුළුවන්ද?
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ඔබතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ඇහුෙව්. ඒ පශ්නයට පිළිතුරු
ලබා දීමට මට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ජපානෙය්, කුමාෙමෝෙටෝ කියන පධාන නගරයට ආසන්නෙය්
මිනමාටා කියලා ගමක් තිෙබනවා. ඒ ගමට සමාන කරන්න
පුළුවන්, ෙබ්රුවල තිෙබන ධීවර වරායට ආශිත ගම්මානය. ෙම්
මිනමාටා ගම ධීවර ගමක් හැටියට තිෙයද්දී 1950 දශකෙය් මුල්
භාගෙය් එතැන ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කළා. මම
ෙම් කියන්ෙන් ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, මිනමාටාවල. ෙම් ෙපොෙහොර
කර්මාන්තශාලාෙවන් බැහැර වුණ එක අපදව්යයක් තමයි රසදිය mercury. ඒ දවස්, ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය අවසන් වුණු ගමන්ම
නිසා ජපානය ඒ තරම් දියුණු නැහැ. ෙම් දුෂ්කර ගම්මානෙය් ඇති
ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාෙවන් බැහැර වුණු රසදිය ගිහිල්ලා
එතැන ෙබොක්කට -bay එකට- වැටුණු නිසා මාළුන්, මුහුදු ජීවීන්
ෙම්වා ආහාරයට ගත්තා. ධීවර පජාව තමයි ෙම් මුහුදු ආහාර -මාළු
සහ අෙනකුත් ජලජ ආහාර- වර්ග වැඩි වශෙයන් කෑමට ගත්ෙත්.
1958 වන ෙකොට ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ක්ෂණිකව යම්
ෙරෝගයක් ඇති වුණා. එය ස්නායු පද්ධතියට බලපෑවා. ස්නායු
ෙදකක් අතර තරංග හුවමාරු වන කමෙව්දයක් තිෙබනවා ෙන්.
බුද්ධික මන්තීතුමා දන්නවා ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නියුෙරෝන මඟින්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔව්, නියුෙරෝන.
තරංග ගමනාගමනයට බාධා කරන කාරකයක් නියුෙරෝන තුළ
ගැබ් වුණා. එහි පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? අපි සමහර
අවස්ථාවලදී කියනවාෙන්, සමහරුන්ෙග් වයර් මාරු ෙවලා කියලා.
සාමාන්ය භාෂාෙවන් කියනවා නම් අන්න ඒ වාෙග් ෙදයක් තමයි
ඒ ෙලඩය හැදුණු මිනිසුන්ට සිද්ධ වුෙණ්. ඒ අයෙග් අත පය වකුටු
වුණා; ෙකොර වුණා; ඇවිද ගන්න බැරි වුණා. කමානුකූලව ෙම්ක
වුණා. ෙම් ගැන පරීක්ෂණ කළ ඒ පෙද්ශෙය් ෛවද්යවරෙයක්
ෙසොයා ගත්තා, ඒකට ෙහේතුව, මාළුන් ෙම් බැහැර ෙවන රසදිය
ආහාරයට ගන්නා නිසා, ඒ මාළුන් කෑමට ගත්ත ජනතාවට ෙම්
ෙරෝගය ඇති වුණායි කියන කාරණය. ඊට පසුව ඒ කාලෙය් ජපන්
රජය වහාම ෙම් ෙවනුෙවන් පියවරක් අරෙගන, ඒ
කර්මාන්තශාලාව සම්පූර්ණෙයන් නවීකරණය කරන්න කියලා ඒ
අයට උපෙදස් දීලා, ඒක treatment plant එකක් කළා විතරක්
ෙනොෙවයි, රජය විසින් වර්ග කිෙලෝමීටර් 5ක පමාණයක මුහුදු පස්
පවා ෙගොඩ අරෙගන ෙවනම ආරක්ෂිතව තැන්පත් කරලා, දැන්
එතැන ස්මාරක හදලා තිෙබනවා. ඒ ෙරෝගය ෙදදහස් ගණනකට
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ෙබෝ වුණා. අදටත් ගිෙයොත් බලන්න පුළුවන්, පුනරුත්ථාපන
ආයතනවල ඒ ෙරෝගීන් ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ රජය ගත්ත පියවර
නිසා 1968න් පස්ෙසේ කිසිදු ෙරෝගිෙයක් අලුතින් මුණ ගැහිලා
නැහැ. ෙම් ෙරෝගයට කියන්ෙන් "Minamata Disease" කියලා.
ෙකොංෙගෝ රෙට් ඉවුෙර් ෙන් ඉෙබෝලා කියන ගම තිබුෙණ්.
එතැනින් ෙන් මුලින්ම ඉෙබෝලා ෙරෝගීන් ෙසොයා ගත්ෙත්. ඒ නිසා
ඒ ෙරෝගය 'ඉෙබෝලා' නමින් හැඳින් වූවා. ඒ වාෙග්ම තමයි,
'මිනමාටා' කියන ෙරෝගයත්. ෙම් ෙරෝගයට කියන්ෙන් "Minamata
Disease" කියලා.
පසු ගිය වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය, පරිසර
සංවිධානත් එක්ක පැවැත් වූ සමුළුවක් ජපානෙය් තිබුණා. එහිදී,
පධාන අරමුණක් වූෙය් Minamata Convention එකක් හැදීම,
කිෙයොෙතෝ සම්මුතිය වාෙග්. Minamata Convention එකට
ශී ලංකාව මීට සති ෙදකකට ෙපර අත්සන් තැබුවා. එහි
ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම mercury කියන
අපදව්ය සාමාන්ය පරිසරයට බැහැර වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය
පියවර ගන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් ආධාර
ලැෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ අද අපි ඉන්නවා. මධ්යම පරිසර
අධිකාරිෙය් රසායනාගාරය mercury විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම
බැර ෙලෝහයක් පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එය යාවත්කාලීන
-update- කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කර ෙගන
යනවා. එහිදී කරන්න බැරි පරීක්ෂණ අපි විශ්ව විද්යාලවලින් කර
ගන්නවා.
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12.ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(i)

පළමු ෙශේණිෙය් ෙහද ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම
සඳහා වූ තරග විභාගය 2013 වර්ෂෙය් දී පවත්වා
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම විභාගය පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද;

(iii)

එම විභාගයට අයැදුම් කිරීමට තිබිය යුතු අවම
සුදුසුකම කවෙර්ද;

(iv)

එකී විභාගයට අයැදුම් කළ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(v)

ඒ අතරින් විභාගයට ෙපනී සිටීමට අවසර ලබා දුන්
අයැදුම්කරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය
මම අහනවා. පරිසර අමාත්යතුමාත්, ජලසම්පාදන අමාත්යතුමාත්,
ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, මහනුවර දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන ගරු අගාමාත්යතුමාත්, සරත් අමුණුගම
නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමාත්, -ෙමොකද සල්ලි තිෙයන හැන්ෙඳ
ෙකොටසක් තිෙබනවා- සිටින ෙවලාෙව්දි මම ෙම් කාරණය දැන
ගන්නට කැමැතියි. මහවැලි ගඟ ආශිතව පමණක් ෙනොෙවයි,
රෙට්ම ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කමවලට අනාගතෙය්දී සහ
වර්තමානෙය්දී ෙමන්ම, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත්ත් ෙමය
බලපාන තත්ත්වයක් නිසා, ෙම් සියලු ෙදනා ඒකාබද්ධ වුණු වැඩ
පිළිෙවළක් දැනටමත් තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භ කරලා
තිෙබනවාද, නැතිනම් ෙම් mercury පිළිබඳ අර්බුදයට විසඳුම්
ෙහොයන වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නට කියාකාරී සැලසුමකට
- Action Plan එකකට - ඉදිරිෙය්දී කටයුතු සූදානම් කරනවාද
කියලා මම දැනගන්න කැමතියි.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

தலாம் தர தாதியர் ேபாதனாசிாியர்கைள
ஆட்ேசர்ப்பதற்கான
ேபாட் ப்
பாீட்ைச
2013ஆம்
ஆண் ல்
நடத்தப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப
பாீட்ைச
திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
பாீட்ைசக்கு
விண்ணப்பிப்பதற்கு
இ க்க ேவண் ய குைறந்தபட்ச தைகைமகள்
யாைவ என்பைத ம்;

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(iv)

குறித்த பாீட்ைசக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(v)

விண்ணப்பித்தவர்களில் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற
அ மதிக்கப்பட்ட
விண்ணப்பதாாிகளின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

අනිවාර්යෙයන්ම. Mercury පිළිබඳව, Minamata Convention
එකට අත්සන් කළාට පස්ෙසේ ජාත්යන්තර සම්මුතියට අනුව
කටයුතු කරන්නට අපි රටක් හැටියට බැඳී තිෙබනවා. මධ්යම
පරිසර අධිකාරිය අදාළ ආයතනත් එක්ක ඒ කටයුතු දැන් ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා.
ෙදවැනි කාරණය තමයි, ඔබතුමා අහපු ගංඟා ගැන.
Mercuryවලින් විතරක් ෙනොෙවයි ගංඟාවල් අපවිත ෙවන්ෙන්.
ෙහෝටල්වලින් බැහැර කරන treat කරපු නැති leachate යාම නිසා
ගංඟාවල් අපවිත ෙවනවා. අපි ඒ සඳහා පළමුෙවනි පියවර, දැනට
මාස ෙදකකට පමණ ෙපර, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් "පවිත ගංඟා
වැඩ සටහන" යටෙත්, කැලණි ගෙඟන්, අෙප් කැලණිය රජමහා
විහාරස්ථානෙයන් ආරම්භ කළා. ඉවුර ෙදපස තිෙබන පෙද්ශ
සංරක්ෂණය කරමින්, අපදව්ය බැහැරවීම පාලනය කරමින් ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉදිරියට ෙගනයනවා. කැලණි ගඟ

நடத்தப்பட்ட

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a)

Will he state (i)

whether the competitive examination to
recruit Grade I Nursing Lecturers has been
conducted in the year 2013;

(ii)

if so, the date on which it was held;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

[ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය]

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(b)

(iii)

the minimum qualifications required to
apply for the said examination;

(iv)

the number of applicants who applied for
the said examination; and

(v)

of them, the number of candidates permitted
to sit for the examination?

මහතා

(ෙසෞඛ්ය

නිෙයෝජ්ය

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමියෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්නට කලින් ෙම් කාරණය
කියන්න ඕනෑ. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා පරිසරය ගැන
පශ්නයක් ෙයොමු කළා. රසදිය, උණකටු වාෙග් ෙද්වල් භාවිතය අඩු
කරන්න ඊට විකල්ප උපකරණ භාවිතා කරන්න දැනටමත් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යංශය යම් යම් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙමොකද, ඒවා
කැඩුණාම පරිසරයට ෙයොමු වන නිසා ඒ ෙවනුවට digital උණකටු
වාෙග් ෙද්වල් භාවිත කරන්න දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ
ගැන මම මතක් කරන්ෙන්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යංශය ගැන කියා සිටි
නිසායි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(i)

ඔව්.

(ii)

2013.09.08

(iii)

වයස අවුරුදු 48 ෙනොඉක්මවන ලද පූර්වාසන්න
වසර 05ක කාලය තුළ සකිය හා සතුටුදායක ෙසේවා
කාලයකින් යුක්ත වූ සහ අනුමත කාර්ය සාධන
පටිපාටිය අනුව උසස්වීමට ෙපරාතුව වූ වසර 05
තුළ සතුටුදායක මට්ටමට වඩා ඉහළ කාර්ය
සාධනයක් ෙපන්නුම් කරන II ෙශේණිෙය්, I
ෙශේණිෙය් හා අධි ෙශේණිෙය් ෙහද නිලධාරිනියක
වීම.

(iv)

1,825.

(v)

1,516.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් පිරිස මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා පැමිණිලි
කළාට පස්ෙසේ පරිපාලනයත් සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තා
ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ඒ ගිවිසුම ෙමොකක්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

දැනට එෙහම ගිවිසුමක් ගැන සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. ගිවිසුමක්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළා කියලා මට දැනුම් දීමක් කර නැහැ.

If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

(අ)
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ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය මම අහනවා.
ෙමම විභාගයට ෙපනී සිටීමට සුදුසුකම් තිබුණු 750කට අවසන්
ෙමොෙහොෙත්දී එම අවස්ථාව අහිමි වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එෙහම එකඟතාවකට ආවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එෙහම එකඟතාවක් ගැන මම දැනුවත් ෙවලා නැහැ.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
මම දැනුවත් ෙවලා තිෙබන ආකාරයට ෙම් අය මානව හිමිකම්
ෙකොමිෂන් සභාවට ගියාට පස්ෙසේ පරිපාලනයත් එක්ක
එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාවට පැමිණියාට පස්ෙසේ ෙම් 750ට
නැවත වාරයක් ඒ විභාගය ලියන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන්
කවදාද කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක යම් විභාගයක් පවත්වන
කමෙව්දයක්
තිෙබනවා.
ඒ
කමෙව්දය
තුළ
රජෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල තිෙබන ෙරගුලාසි සහ නිර්ණායකයන්ට අනුව
ඉල්ලුම් කරලා තිෙබන අයට යම් කිසි අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා නම්, ඒ අයට නැවත විභාගයක් පවත්වා ඒ අවස්ථාව
නැවත ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එෙසේ කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන් ඒ කමෙව්දයට අනුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා නම්
පමණයි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නැවත විභාගය පවත්වන දින වකවානුවක් කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

දින වකවානුවක් තවම දැනුම් දීලා නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඔබතුමියට (අ) (iii) පශ්නයට ලබා දුන් පිළිතුර යටෙත් මා
නිර්ණායක පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ සුදුසුකම් ෙනොතිබූ අයට ඒ
සඳහා ෙපනී සිටීමට ෙනොහැකි වුණා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
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පැවැත් වූ විභාගෙයන් ෙතෝරා ගත් සිය ෙදනාට ෙහද
ආචාර්යවරු ෙවනුෙවන් ෙදන පුහුණුව අද වන ෙතක් ලබා දීලා
නැහැ. ෙම් පුහුණුව ලබා ෙදන්න පටන් ගන්ෙන් කවදාද කියලාත්,
ෙම් පුහුණුව අත් හිටුවා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලාත් මම අහන්න
කැමැතියි.

(b)

770
(iii)

the average interest cost; and

(iv)

the contracts or projects that the loans and
grants were given for?

If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඔබතුමියෙග් එම අතුරු පශ්නය නම්, ෙම් පශ්නයට අදාළ
වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ලබා ෙගන
මම ඔබතුමිය දැනුවත් කරන්නම්.

ෙලෝක බැංකු ණය සහ පදාන : විස්තර

உலக வங்கி வழங்கிய கடன்கள் மற் ம்
ெகாைடகள் : விபரம்
LOANS AND GRANTS BY WORLD BANK: DETAILS

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

3276/’12

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ෙලෝක බැංකුව
විසින් ශී ලංකාවට ලබා ෙදන ලද මුළු ණයවල
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 84,185ක් වන අතර,
ලබා ෙදන ලද මුළු පදානවල වටිනාකම රුපියල්
මිලියන 4,007ක් ෙව්.

මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

2011, 2012 සහ 2013 යන වර්ෂවලදී ෙලෝක
බැංකුව විසින් ලබා දුන් ණය හා පදාන
වර්ෂය
ණය (රුපියල්
පදාන (රුපියල්
මිලියන)
මිලියන)
2011
16,539
1,157

2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ෙලෝක බැංකුව විසින් ශී
ලංකාවට ලබා ෙදන ලද ණය සහ පදානයන්
සම්බන්ධෙයන්,
(i) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ණය කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
(iii) සාමාන්ය ෙපොලී වියදම කවෙර්ද;
(iv) ණය ෙහෝ පදානයන් ලබා දුන් ෙකොන්තාත්තු ෙහෝ
ව්යාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

2012

41,798

1,389

2013

25,849

1,461

එකතුව

84,185

4,007

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ii)

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2011 - 2012ஆம் மற் ம் 2013ஆம் ஆண் களில் உலக
வங்கியினால் இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கள்,
ெகாைடகள் ஆகியவற்றின்
(i)

ெப மதிகள் எவ்வள

(ii)

கடன்க க்கான
என்பைத ம்;

(iii)

சராசாி வட் ச் ெசல

(iv)

கடன்கள் மற் ம் ெகாைடகள் வழங்கப்பட்ட
ஒப்பந்தங்கள் அல்ல க த்திட்டங்கள் எைவ
என்பைத ம்

මම ඒ ඇමුණුම සභාගත* කරනවා.

என்பைத ம்;
காலப்பகுதி
எவ்வள

எவ்வள

(iii)

ඔබතුමා දන්නවා, ඉතාම සහනදායක කමයට
තමයි ෙලෝක බැංකුව ෙදන්ෙන්. IDA loans
කියලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ඒවාෙය්
ෙපොලිය වර්ෂයකට සියයට 1.2යි. ඒ වාෙග්ම.
IBRD loans තිෙබනවා. ඒවාෙය් ෙපොලිය LIBOR
Plus 0.8 per cent.

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(a)

Will he state pertaining to the loans and grants
given to Sri Lanka by the World Bank in the years
2011, 2012 and 2013 (i)

the values;

(ii)

the period of the loans;

ඉහත ණය සඳහා වාර්ෂික සාමාන්ය ෙපොලී වියදම
රුපියල් මිලියන 763 ෙව්.
පදාන සඳහා ෙපොලී වියදමක් ෙනොමැත.

என்பைத ம்;

asked the Minister of Finance and Planning:

ණය කාල පරිච්ෙඡ්දයන් එක් එක් ව්යාපෘතිෙය්
ස්වභාවය අනුව අවුරුදු 20 සිට 25 දක්වා ෙව්.
ඇමුණුෙමහි විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත. I have
given the details in the Annex.

(iv)

ෙලෝක බැංකුව විසින් 2011, 2012, 2013 යන
වර්ෂවලදී ණය ලබා ෙදන ලද ව්යාපෘති පහත
දැක්ෙව්.


මාර්ග අංශ සහාය ව්යාපෘතිය සඳහා ෙදවන
අතිෙර්ක මූල්යයනය



පතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය සඳහා ෙදවන හා
ෙතවන අතිෙර්ක මූල්යයනය

පාර්ලිෙම්න්තුව

771

772

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]


ඊ-ශී ලංකා සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා
අතිෙර්ක මූල්යයනය



පාසැල් අධ්යාපනය, දැනුම ෙක්න්ද කරගත්
අධ්යාපන කමයකට පරිවර්තනය කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය



ෙදවන ෙසෞඛ්ය අංශ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය



මලාපවහන ෙසේවාව සඳහා ගෘහස්ථ
පෙව්ශතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වූ
GPOBA අරමුදල් ව්යාපෘතිය



ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනය
ශක්තිමත් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය



ෙදවන ෙසෞඛ්ය අංශ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය





ෙකොළඹ අග නගරය
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය

ෙගෝලීය
ආහාර
අර්බුදය
පතිචාරාත්මක වැඩසටහන



දිරිසවිය ව්යාපෘතිය (ෙවනස් හැකියා සහිත
පුද්ගලයන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව සහ මූල්ය
සහාය ලබා දීෙම් ව්යාපෘතිය)



ෙකොළඹ අග නගරය ගංවතුෙරන් ෙතොර වූ
නාගරික පරිසරයක් ෙලස වැඩිදියුණු කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය



පාසැල් අධ්යාපනය දැනුම ෙක්න්ද කරගත්
අධ්යාපන කමයකට පරිවර්තනය කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය



ආශිත

නාගරික

ෙලෝක බැංකුව විසින් 2011, 2012, 2013 යන
වර්ෂවලදී පදාන ලබා ෙදන ලද ව්යාපෘති
පහත දැක්ෙව්.



උතුරු පළාෙත් පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ෙපෝෂණ
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය



උතුරු හා නැෙඟනහිර ජල සම්පාදන,
සනීපාරක්ෂක සහ ස්වස්ථතා නියාමක
ව්යාපෘතිය

සඳහා

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

2011,2012,2013 යන වර්ෂවලදී ෙලෝක බැංකුව විසින් ලබා ෙදන ලද
ණය සඳහා අදාළ කාල පරිච්ෙඡ්ද

ණය උපෙයෝජන කාල පරිච්ෙඡ්දය
ව්යාපෘතිය

ණය උපෙයෝජන
කාල පරිච්ෙඡ්දය
(වර්ෂ ගණන)

සහන කාල
පරිච්ෙඡ්දය (වර්ෂ
ගණන) (A)

නැවත ෙගවීෙම් කාල
පරිච්ෙඡ්දය (B)

ණය කාල පරිච්ෙඡ්දය
(A)+(B)

ණය සකීය වන දිනය ණය අවසන් වන දිනය
මාර්ග අංශ සහාය
ව්යාපෘතිය සඳහා ෙදවන
අතිෙර්ක මූල්යයනය
යළි පිබිෙදමු ව්යාපෘතිය
සඳහා ෙදවන හා ෙතවන
අතිෙර්ක මූල්යයනය
ඊ-ශී ලංකා සංවර්ධන
ව්යාපෘතිය සඳහා
අතිෙර්ක මූල්යයනය
පාසැල් අධ්යාපනය
දැනුම ෙක්න්ද කරගත්
අධ්යාපන කමයකට
පරිවර්තනය කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය
ෙදවන ෙසෞඛ්ය අංශ
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය
ෙකොළඹ අග නගරය
ගංවතුෙරන් ෙතොර වූ
නාගරික පරිසරයක්
ෙලස වැඩිදියුණු කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය

ජුනි 2, 2011

සැප්තැම්බර් 30, 2014

3

10

10

20

ජනවාරි 23, 2012

ෙදසැම්බර් 31, 2014

3

10

10

20

මාර්තු 23, 2012

ජුනි 30, 2014

3

5

20

25

ජුනි 21, 2012

ජුනි 30, 2017

5

5

20

25

5

5

20

25

5

5

20

25

ඔක්ෙතෝබර් 15, 2013 සැප්තැම්බර් 30, 2018

ජූලි 10, 2012

ෙදසැම්බර් 31, 2017

සැ.යු. උපෙයෝජන කාල සීමාව ණය සහනදායී කාල සීමාව තුළ අන්තර්ගත ෙව්.

2014 ඔක්ෙතෝබර් 29

773
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ෙලෝක බැංකුෙව් ණය පාවිච්චි කරනවා, රෙට් අවශ්යතාවට
සහ ජනතාවෙග් වැඩිදියුණුවට. ෙමවැනි ණය රටට ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා ෙහොඳ විධියට හිතන්න බැරිද?

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

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි හැම ෙවලාෙව්ම මහන්සි ගන්ෙන්
සහනදායක කමයට ණය ගන්න. ඒ සහනදායක ණය කම අතර
තිෙබන විශිෂ්ට ණය කමය තමයි, ෙලෝක බැංකුව සහ ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලැෙබන ණය. ෙබොෙහෝ විට ද්වීපාර්ශ්වික
ණය ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. නමුත්, පදාන - grants සමහර විට ද්වීපාර්ශ්විකවත් අපට ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි හැම
ෙවලාෙව්ම හදන්ෙන් ෙම් සහනදායක කමයට ණය ගන්නයි. ඒක
තමයි පමුඛත්වය. නමුත් අෙප් අවශ්යතා වැඩියි; වුවමනා වැඩියි.
ෙලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලබා ෙදන ණය
පමාණය සීමිතයි. ෙමොකද, ඒ අය ෙගෝලීය වශෙයන් හැම රටටම
ණය ෙදන්න ඕනෑ ෙන්.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳටම
දන්නවා, ෙලෝක බැංකුෙව් අලුත් පධානියා දැන් හුඟක් දුරට
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් අපිකාවට. දැන් මුදල් වැඩිෙයන්ම
යන්ෙන් අපිකාවට. පසු ගිය කාලෙය් ඉෙබෝලා වසංගතය ආවාට
පස්ෙසේ ඒ කටයුතුවලට තවත් සල්ලි වැය කරනවා. ඒ නිසා මුදල්
ලබා දීම අතින් පමුඛත්වය දැන් ආසියාවට නැහැ. වැඩිෙයන්ම
මුදල් යන්ෙන් අපිකාවට. ෙමොකද, ඌන සංවර්ධිත රටවල් - LDCs
- හුඟක්ම තිෙබන්ෙන් අපිකාෙව්. ඒ වාෙග්ම සහන මුදා හැරීම් debt forgiveness is also mostly in the African countries.
අප දන්නවා, HIPCs - Heavily Indebted Poor Countries තිෙබන බව. ඒ රටවල හුඟක් ණය කපා හැර තිෙබනවා. ඒවාත්
හුඟක් දුරට තිෙබන්ෙන් අපිකානු රටවල. ඒ නිසා අප පුළුවන් තරම්
මහන්සි ගන්නවා විවිධ -multilateral- ආයතනවලින් සල්ලි
ගන්න. නමුත් ඒ මුදල් එන්න එන්නම අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප්
සංවර්ධන වැඩ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම ද්වීපාර්ශ්විකවත් එක එක
රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමට මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අපට
සාමාන්ය රාමුවක් තිෙබනවා. ඒ රාමුවට පිටින්, අපට හිෙතන
හිෙතන විධියට ණය ගන්ෙන් නැහැ. ණය පතිශතය, කාලය වාෙග්
ෙද්වල් ඒ රාමුෙව් තිෙබනවා. ඒවා මුල් කරෙගන තමයි අප ණය
පිළිගන්ෙන්.
අපි තවත් විකල්ප කමවලටත් යනවා. ෙමොකද, අෙප්
බැංකුවලත් සල්ලි තිෙබනවා. අප එෙහම ද්වීපාර්ශ්විකව, බැංකු
තුළින් අෙප් රට තුළම ව්යාපෘතිවලට ණය ලබා ෙදනවා.
තුන්වැනි කාරණය -එදා ෙම් ගරු සභාෙව්දීත් ෙම් ගැන
සාකච්ඡා කළා- off-Consolidated Fund. අපි දැන් අය වැෙය්දී
කථා කරන්ෙන් මහ අරමුදෙල් තිෙබන සල්ලි ගැන ෙන්. නමුත් ඊට
පිටස්තරව -විෙශේෂෙයන්ම සංස්ථා ආදිෙය්- සල්ලි තිෙබනවා නම් ඒ
අයටත් ව්යාපෘති කරන්න අපි අනුබල ෙදනවා. ඒ නිසා, we are
diversifying our sources.

ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි ෙම් මෙග් ෙදවැනි
අතුරු පශ්නය.
ගරු ජනාධිපතිතුමා 2015 වසරට ඉදිරිපත් කරපු අය වැය අනුව
අෙප් සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 168,500යි. නමුත්,
සම්පූර්ණ ණය සඳහා, ඒ කියන්ෙන් ෙපොලී සහ පාග්ධනය කැපීම්
සම්බන්ධෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල රුපියල් ෙකෝටි
178,800යි. ඒ අනුව, අෙප් ආදායමට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 910ක්
ණය ෙගවීමට පාවිච්චි කරනවා. ෙලෝක බැංකුව, ජාත්යන්තර මූල්ය
අරමුදල, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, JICA වාෙග් ආයතන
ෙපොලිය ගන්ෙන් සියයට 1යි, සියයට දශම 075යි. නමුත් චීනෙයන්
ගන්නා ණයවලට ෙපොලිය පටන් ගන්ෙන්ම සියයට 3ට, 4ට.
අවසානෙය් ඒ ෙපොලිය සියයට 7.5ක් ෙවනවා. ෙම්ක රටට
පශ්නයක් ෙනොෙවයිද ඇමතිතුමනි?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. පළමුෙවනි
කාරණය තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අෙප්
ණය පමාණය වර්ෂෙයන් වර්ෂය අඩු කරනවා, සියයට 65 දක්වා.
ඔබතුමා දන්නවා, ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක්, ජපානය වාෙග් රටක්
සියයට 125ක්, සියයට 130ක් ණයබරිත ෙවලා තිෙබන බව. අපි
ඒක කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ, balance කරන්න ඕනෑ. රෙට්
සංවර්ධන අවශ්යතාවත්, ණය ගැනීෙම් අවශ්යතාවත් නිතරම
balancing act එකක්. ඒ ෙදක අපි සමතුලිත කරන්න ඕනෑ. ඒ
ණය අඩු කරනවා වාෙග්ම, ණය අඩු කර ගැනීෙම් අභිමතාර්ථෙයන්
අපි සංවර්ධනය නවත්වන්ෙන්ත් නැහැ. කාට වුණත් ෙම් ෙදක
balance කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නා නිදසුනක් මම
කියන්නම්. මහවැලි ව්යාපෘතියත් ණය සහ පදාන ෙදෙක්
මිශණයකින් තමයි කෙළේ. මෑතක් වනතුරු අපි ඒ ණය ආපසු
ෙගව්වා. දියුණු වන රටක ණය සහ ඒ පතිශතය, -සංවර්ධනෙය්
දියුණුව සඳහා ඒ ණය ගැනීම Executive තීරණ. විධායකය
ගන්නා තීරණ. ඒ තීරණ ගන්න සිද්ධ ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු ආකාරයට දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයත් සමඟ ණය ගැනීම සංසන්දනය කෙළොත් එහි අඩු
වීමක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි
ෙවලා තිෙබන නිසා. නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් සමඟ
ආදායම සලකා බැලීෙම්දී, සියයට 16.8ක් හැටියට තිබුණු එක දැන්
සියයට 13.1 ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහි භයානක ස්වරූපයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ණය ගත්තාම ෙගවීෙම් හැකියාව තිෙබන්න
ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් මෑතකදී ඉදිරිපත්
කළ,-

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා කියන කාරණෙය් නියම තත්ත්වය
තනිකර ඒ raw figures අරෙගන, අනුපාතය අරෙගන බලන්න

පාර්ලිෙම්න්තුව

775

776
மற் ம் ேவ
எ ம் வைகப்ப த்த ன் கீழ்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

බැහැ. ඇයි අෙප් ආදායම බැස්ෙසේ කියලා බලන්න ඕනෑ. අපි
උදාහරණයක් විධියට බදු ගනිමු. විෙශේෂෙයන් ෙතල් අර්බුදය
තිබුණු කාලෙය්, අපට වාහන ෙගන්වීම සීමා කරන්න සිද්ධ වුණා.
අෙප් ආදායම්වලින් විශාල ෙකොටසක් ආෙව් ෙම් වාහනවලට දැඩි
බදු දැමීෙමන්. සියයට 200, සියයට 300 බදු ගහලා අපට මුදල්
එකතු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ෙවනත් පශ්නත් සමඟ, ෙතල් මිල පශ්නය වාෙග් ෙලෝකෙය් තිබුණු අර්බුද නිසා- අපට
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න සිදු වුණා වාහන ෙගන්වීම සීමා
කළ යුතුයි කියලා. එතෙකොට අනිවාර්යෙයන් අෙප් ආදායම
බහිනවා. සමහර විට වැරදි මතයකුත් තිෙබනවා අඩු ආදායම් බදු
නිසා ෙමෙහම වුණාය කියලා.
එෙහම ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම තර්ක කරන්ෙන්
නැහැ. You have a different idea. You do not want to raise the
Personal Income Tax. ඒක කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම
ඒකට එකඟත් නැහැ. නමුත්, ෙම් අය වැෙයන් අෙප් ආදායම් වැඩි
කර ගන්න ෙනොෙයක් කමෙව්ද ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. අෙප්
ඉලක්කය, නැවත වරක් සියයට 16 දක්වා ආදායම ලබන්නයි.

(iii)

ெவளிநா
ெசன் ள்ள ேமற்ப
உள்ளடங்கும்
ெபண்களின்
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப (ii) இல் ஒவ்ெவா வைகயின் கீழ் வ ம்
ெபண்களின் எண்ணிக்ைக, குறித்த ஆண் ல்
ெவளிநா
ெசன் ள்ள ெபண் ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைகயின் சத தமாக ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House of -

2012 වසෙර් විෙදස්ගත ශමිකයන්: විස්තර

2012இல் ெதாழி

க்காக ெவளிநா
விபரம்

ெசன்ேறார்:

MIGRANT WORKERS IN 2012 : DETAILS

3689/’13
2. 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)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

2012 වර්ෂය තුළ රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වූ
සමස්ත ශී ලාංකිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම පිරිස පුහුණු, නුපුහුණු, අර්ධපුහුණු මධ්යම
මට්ටම, ලිපිකරු, ගුවන්ෙසේවිකා හා ෙවනත් යන
වර්ගීකරණ
යටෙත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

විෙද්ශගත වූ ඉහත පිරිසට අයත් කාන්තාවන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

ඉහත (ii) හි එක් එක් කාණ්ඩය යටෙත් වූ
කාන්තාවන් සංඛ්යාව, අදාළ වර්ෂෙය් විෙද්ශගත වූ
සමස්ත කාන්තා ශමිකයන් සංඛ්යාෙව් පතිශතයක්
ෙලස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

(அ) (i)

2012ஆம் ஆண் ல் ெதாழில் நிமித்தம் ெவளிநா
ெசன் ள்ள
இலங்ைகயர்களின்
ெமாத்த
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப கு வினர்கள் பயிற்றப்பட்ட, பயிற்றப்
படாத, பகுதியளவில் பயிற்றப்பட்ட ந த்தர
மட்டம், எ
விைனஞர், விமானப் பணிப்ெபண்

கு வினாில்
எண்ணிக்ைக

(b)

(i)

the total number of Sri Lankans who left
the country for employment within the year
2012;

(ii)

their number in each category when
classified as skilled, unskilled, semi-skilled
middle level, clerical, airhostess and other;

(iii)

the number of women so migrated; and

(iv)

the women in each of the categories
referred to in (ii) above as a percentage of
the total number of women who migrated
during the year concerned, separately?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

282447කි.

(ii)
රැකියාෙව් ස්වභාවය අනුව
වෘත්තිය
පුහුණු
අර්ධ පුහුණු
මධ්යම මට්ටම
ලිපිකරු හා සමාන්තර
නුපුහුණු
ගෘහ ෙසේවිකා
ගුවන් ෙසේවිකා
එකතුව

පමාණය
4448
67150
3467
9280
16184
62907
119011
0
282447

පතිශතයක්
ෙලස
1.57
23.77
1.23
3.29
5.73
22.27
42.14
0.00
100.00

ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනතට අනුව
ගුවන් ෙසේවිකාවන් සහ නාවුක ක්ෙෂේතෙය් රැකියා සඳහා
යන අය ලියාපදිංචි කිරීමට ෙනොහැක. ඒ අනුව එවැනි
රැකියා සඳහා යන අයෙග් සංඛ්යාව කාර්යාංශ දත්තවල
ඇතුළත් ෙනොෙව්.
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(iii)

778

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

138312කි.

(iv)

(அ) (i)

விவசாய
விைத
வைககைள
இறக்குமதி
ெசய்வதற்காக 2011, 2012 மற் ம் 2013ஆம்
ஆண் களில்
ெசலவிடப்பட் ள்ள
பணத்
ெதாைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ெவளிநா களி
ந்
இறக்குமதி
ெசய்யப்
ப கின்ற கலப்பின (Hybrid) விைத வைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
விைத வைககைள
உற்பத்தி
ெசய் க்கூ ய
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில், ேமற்ப விைத வைககைள உற்பத்தி
ெசய்வதற்கு
எ த் ள்ள
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்

රැකියාෙව් ස්වභාවය අනුව
පමාණය පතිශතයක් ෙලස
වෘත්තිය

413

0.30%

7235

5.23%

අර්ධ පුහුණු

448

0.32%

මධ්යම මට්ටම

549

0.40%

ලිපිකරු හා සමාන්තර

1167

0.84%

නුපුහුණු

7220

5.22%

59806

43.24%

1796

1.30%

59678

43.15%

0

0

138312

100%

පුහුණු

ගෘහ පාලන සහායිකා
සාත්තු ෙසේවිකා
ගෘහ ෙසේවිකා
ගුවන් ෙසේවිකා
එකතුව

(ආ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா
நாட்
ள்
உற்பத்தி
ெசய்யப்ப கின்ற கலப்பின விைத வைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
விைத வைகயின ம்
தற்ேபாைதய உற்பத்தியின் லமாக நிைறேவற்
றக்கூ ய உள்நாட் த் ேதைவ அள ாீதியில்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

கலப்பின விைத வைகக க்கான ெமாத்தத்
ேதைவைய உள்நாட் ாீதியிேலேய நிைறேவற்
றிக்ெகாள்வதற்கு எவ்வள
காலம் எ க்கும்
என்பைத ம்

පැන ෙනොනඟී.

ෙදමුහුම් බීජ නිෂ්පාදනය: පියවර

கலப்பின விைத வைக உற்பத்தி: நடவ க்ைக
HYBRID SEED PRODUCTION: STEPS TAKEN

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

4635/’13
5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ෙවනුවට)

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்
சார்பாக)

asked the Minister of Agriculture:

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. P.
Harrison)

(a)

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

කෘෂි බීජ ආනයනය කිරීම සඳහා 2011, 2012 සහ
2013 යන වර්ෂවලදී වැය කර ඇති මුදල ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

විෙද්ශවලින් ෙගන්වනු ලබන ෙදමුහුම් (Hybrid)
බීජ වර්ග කවෙර්ද;

(iii)

එම බීජ වර්ග ෙද්ශීයව නිපදවීමට හැකියාවක්
තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම බීජ වර්ග නිපදවීමට ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දැනට රට තුළ නිපදවනු ලබන ෙදමුහුම් බීජ වර්ග
කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් බීජ වර්ගෙය් වත්මන් නිෂ්පාදනය
මඟින් සපුරාලිය හැකි ෙද්ශීය අවශ්යතාව
පමාණාත්මකව ෙකොපමණද;

(iii)

ෙදමුහුම් බීජ වර්ග සඳහා වන සම්පූර්ණ අවශ්යතාව
ෙද්ශීයව සපුරා ගැනීමට ෙකොපමණ කාලයක්
ගතෙව්ද;

(b)

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

உள்நாட் ல்
இய ைம

(c)

Will he inform this House (i)

the amount of money spent in the years
2011, 2012 and 2013 to import agricultural
seeds, separately;

(ii)

the varieties of hybrid seeds which are
imported from foreign countries;

(iii)

whether such varieties of seeds can be
produced locally; and

(iv)

if so, the steps that have been taken to
produce such varieties of seeds?

Will he also inform this House (i)

the varieties of hybrid seeds that are
produced in the country at present;

(ii)

the quantity of the local need that can be
fulfilled by the production of each such
variety of seeds at present; and

(iii)

the period of time that will be taken to fulfil
the total local demand for varieties of
hybrid seeds?

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව

779
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ආ)
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(i)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

එෙමන්ම, බඩ ඉරිඟුවල සම්පත් හා MI Maize Hybrid 01
යන පෙභ්ද දැනට පවතී. විස්තර ඇමුණුෙමහි* දැක්ෙව්.

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් බීජ ආනයනය කරනු
ෙනොලැෙබ්.

(ii)

ජාතික ශාක නිෙරෝධායන ෙසේවෙය් දත්තවලට අනුව රට
තුළට ආනයනය කරනු ලබන ෙදමුහුන් බීජ වර්ග පහත
දැක්ෙව්.

(ii)

උඩරට එළවලු බීජ වර්ග
බීට්, ෙබොකලි, ෙගෝවා, කැරට්, මල් ෙගෝවා,
ෙගෝවා, ෙනෝෙකෝල්, ලීක්ස්.

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් දැනට ෙදමුහුන් එළවලු
බීජ වර්ග හතක් (07) නිදහස් කර ඇත. ඒවා නම් අමන්දා,
අංජලී, HORDI ෙල්න ඉරි 1 යන බටු වර්ග, මෙහේෂි, භාතිය
යන තක්කාලි වර්ග, HORDI Green හා ගන්ෙනොරුව සුදු
යන පිපිඤ්ඤා වර්ග හා OK-1 යන බණ්ඩක්කා වර්ගය ද
ෙව්. (ෙමම ආහාර ෙභෝගවල පෙභ්ද ලැයිස්තුව
ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත.

චීන

එක් එක් බීජ වර්ගවල වත්මන් නිෂ්පාදනය මඟින් සපුරාලිය
හැකි ෙද්ශීය අවශ්යතාව පහත දැක්ෙව්.
ෙභෝගය

පෙභ්දය

වාර්ෂිකව
නිපදනය
පමාණය
(කි.ගෑ)

බටු

අමන්දා

150

ෙල්න ඉරි

150

තක්කාලි

පහත රට එළවලු බීජ වර්ග
කරවිල, පිපිඤ්ඤා, බටු, මාළු මිරිස්, වැටෙකොළු,
වට්ටක්කා, මුරුංගා, බණ්ඩක්කා, තක්කාලි.
අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග බීජ
බඩඉරිඟු, උඳු, මිරිස්

(iii)

භාතිය

12

OK 1

240

පිපිඤ්ඤා

ගන්ෙනොරුව
HORDI Green

72

ගන්ෙනොරුව සුදු

60

සම්පත් /
එම්.අයි. හයිබිඩ්

8800

(iv)

බඩඉරිඟු

උඩරට එළවලු සඳහා විෙද්ශීය පෙභ්දවල ෙදමුහුන් බීජ ඒ
සඳහා අවශ්ය ශීත කාල ඍතුවක් ෙනොමැති ෙහයින් ෙද්ශීයව
නිෂ්පාදනය කළ ෙනොහැක. පහත රට එළවලු, බඩ ඉරිඟු හා
ෙවනත් අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝගයන්හි විෙද්ශීය පෙභ්දවල
ෙදමුහුන් බීජ ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කිරීෙම් විභවයක් ඇත.
නමුත් විෙද්ශීය බීජ ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැක්ෙක්
විෙද්ශීය මව් සමාගෙමන් ඒ සඳහා අවසර ගතෙහොත් පමණි.

එක් එක් බීජ වර්ගවල වත්මන් නිෂ්පාදනය මගින්
ෙගොවීන්ෙග් බීජ අවශ්යතාව සපුරාලිය හැක.
(iii)

ෙදමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම දීර්ඝකාලීන වැඩ
පිළිෙවළකි. 2000 වසෙර් සිට පතිපාදන ෙවන් කර
පර්ෙය්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ෙගොස් ඇත. රජය
මඟින් මිරිස්, බඩඉරිඟු, ලූනු, සඳහා නව ෙදමුහුන්
පෙභ්ද සංවර්ධනයට විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරමින් පෙභ්ද නිෂ්පාදනයට 2013, 2014 සහ 2015
යන එක් එක් වසර සඳහා රු. මිලියන 100 බැගින්
රු. මිලියන 300ක් ෙවන් කර ඇත.

II.

බටු, තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, බණ්ඩක්කා, වර්ගවල
ෙදමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය රජෙය් ෙගොවිෙපොළ
(අලුත්තරම,
කුණ්ඩසාෙල්,
අෙඹ්පුස්ස,
මහඉලුප්පල්ලම) සිදු කරමින් පවතී.

III.

මාළු මිරිස්. කරවිල සහ වැටෙකොළු ෙදමුහුන්
වර්ගවල බීජ ඉදිරි වර්ෂවලදී හඳුන්වා දීමට අවශ්ය
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින අතර තවදුරටත්
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නව පෙභ්ද
කිහිපයක්
ඉදිරිෙය්
දී
නිදහස්
කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

IV.

ෙදමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනයට අවශ්ය ෙදමව්පිය වර්ග
නිපදවීම සඳහා බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය නිපදවන්නන්
ෙවත ලබා ෙදයි.

V.

බඩඉරිඟු සම්පත් පෙභ්දෙය් බීජ නිෂ්පාදනය 2005
වසෙර් සිට 2013 වසර දක්වා රජෙය් බීජ
ෙගොවිෙපොළවල් කිහිපයක නිපදවා ඇත.

VI.

MI Maize Hybrid 01 උසස් ෙපෝෂණ ගුණෙයන්
යුතු පෙභ්දය බීජ නිෂ්පාදනය 2014 -15 මහ
කන්නෙය් බීජ ෙගොවිෙපොළවල් ෙමන්ම යුද හමුදා
කඳවුරුවල ෙගොවිෙපොළවල්තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට
කටයුතු කර ඇත.

VII.

දැනට මිරිස් ෙදමුහුන් පෙභ්ද නිපදවීෙම් පර්ෙය්ෂණ
වැඩ සටහන අවසාන අදියෙර් පවතී. වසර 2015 දී
නව පෙභ්ද නිදහස් කිරීෙම් හැකියාව ඇත.

VIII

ඉදිරිෙය්දී නිදහස් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන
මිරිස්වල ෙපළපත් 03ක් සඳහා පර්ෙය්ෂණ සිදු
ෙකෙරමින් පවතී.

ඔව්
දැනට සපයන බීජ වර්ග ෙගොවීන්ෙග් ඉල්ලීමට පමාණවත්ය.
මීට අමතරව මිරිස් හා බඩඉරිඟු ෙදමුහුන් පෙභ්ද නිෂ්පාදනය
පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙම් පවතී. ෙම්වා නිකුත් කිරීමට වර්ෂ 2ක්
පමණ ගතවනු ඇත.

ඔව්.
I.

12

බණ්ඩක්කා

ෙවනත්
බීජ අර්තාපල්, පැණි ෙකොමඩු, පැෙපොල්, bell pepper,
sweet corn, wax gourd.

මෙහේෂි

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

* ඇමුණුම
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ලාහුගල මහ විදුහල සහ පාථමික විදුහල: ගැටලු

(iii )

PRIMARY SCHOOLS IN LAHUGALA VILLAGE : ISSUES
PREVALENT

ேமற்ப
கிராமத்திற்கு
கிழக்கு
மாகாண
சைபயின் அ மதி டன் அண்ைமயில் ஆரம்பப்
பாடசாைலெயான்
ஆரம்பிக்கப்பட்டதா
என்பைத ம்;

(iv )

அப்பாடசாைலயின்
யாெதன்பைத ம்

லஹுகல மகா வித்தியாலயம் மற் ம் ஆரம்பப்
பாடசாைல: பிரச்சிைனகள்

4736/’14
6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அேனாமா கமேக சார்பாக)

-

மாண் மிகு

(தி மதி)

(இ) (i )

ேமற்ப பாடசாைலகள் மாகாண சைபயின்கீழ்
நி வகிக்கப்பட்ட
ேபாதி ம்
ெபா வாக
இப்பாடசாைலகளில் சிறார்கள் தடங்க ன்றி
கல்வி பயில்வதற்கான வசதிகைள வழங்குதல்
மத்திய அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பாகும் என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii )

ஆெமனில். ேமற்ப பாடசாைலகளில் தற்ேபா
நில ம்
பிரச்சிைனகைள
தீர்ப்பதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):
(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය්, ලාහුගල ගම්මානෙය් ඇති
ලාහුගල මහ විදුහෙලහි අධ්යාපනය ලබන සිසුන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එහි පැවැත්ෙවන පන්ති සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

විදුහල්පතිවරයාද ඇතුළුව එහි ආචාර්ය මණ්ඩලෙය්
සාමාජික සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ආ)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

நிைலைம

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

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

(අ)

தற்ேபாைதய

இன்ேறல், ஏன்?

(i)

ලාහුගල ගම්මානෙය් කුඩා දරුවන්ට අධ්යාපනය
ලබා දීම සඳහා ඇති පාථමික පාසල කවෙර්ද;

(ii)

මෑතකදී එම පාසල සම්බන්ධව ඇතිවූ ගැටලුව
කවෙර්ද;

(iii)

එම ගම්මානය සඳහා නැෙගනහිර පළාත් සභාෙව් ද
අනුමතිය ඇතිව මෑතකදී පාථමික පාසලක් ආරම්භ
කෙළේද;

(i)

the number of students studying in the
Lahugala Maha Vidyalaya in Lahugala in
the Ampara District;

(iv)

එම පාසෙල් වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;

(ii)

the number of classes held in it; and

(iii)

the number of staff including the principal?

asked the Minister of Education:
(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

(ii)

ඉහත සඳහන් පාසල් පළාත් සභා යටෙත් පාලනය
වුවත්, ෙපොදුෙව් එම පාසල් දරුවන්ට බාධාවකින්
ෙතොරව අධ්යාපනය ලැබීෙම් පහසුකම් සැපයීම
මධ්යම රජෙය් වගකීමක් බව පිළිගන්ෙන්ද;

(b)

Will he state -

Will he inform this House (i)

the primary school which is available to
provide education for the small children of
the Lahugala village;

(ii)

the issue that emerged in relation to the said
school recently;

(iii)

whether a primary school has been started
for this village with the approval of the
Eastern Provincial Council; and

(iv)

the current situation of that school?

එෙසේ නම්, එම පාසල්වල දැනට පවතින ගැටලු
නිරාකරණය කිරීමට ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i )

அம்பாைற
மாவட்டத்தின்
லஹுகல
கிராமத்தி ள்ள லஹுகல மகா வித்தியாலயத்
தில் கல்வி பயி ம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(ii )

நடத்தப்ப ம்
வகுப் களின்
யாெதன்பைத ம்;

(iii )

அதிபர்
உள்ளடங்கலாக
ஆசிாியர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்

(c)

எண்ணிக்ைக

Will he also state (i)

whether he admits that it is the
responsibility of the Central Government to
provide the students of that school with the
facility to study without any hindrance,
even though the above schools are
administered by the Provincial Councils;
and

(ii)

if so, the measures that will be taken to
resolve the issues prevailing in those
schools?

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i )

(ii )

லஹுகல கிராமத்தின் சி வர்க
கட் வதற்காக ள்ள ஆரம்பப்
யாெதன்பைத ம்;

க்கு கல்வி
பாடசாைல

அண்ைமயில்
அப்பாடசாைல
சம்பந்தமாக
எ ந் ள்ள பிரச்சிைன யாெதன்பைத ம்;

(d)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව

783

784

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(ii)

විදුලි දිගු මගින් විදුලි සැපයුම ලබාදීමට ඇති
ස්ථාන සඳහා විදුලි දිගු ලබාදීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

(iii)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරනවා.

අඩු විදුලි ධාරිතාවක් ඇති නගරවල විදුලි ධාරිතාව
වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(අ)

(ආ)

(i)

425කි.

வ

(ii)

16කි.

(iii)

22කි.

(அ) (i )

கு நாகல் மாவட்டத்தில் உள்ள மின்சார வசதி
இல்லாத
களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii )

மின்சார நீ ப்
லம் மின்சார வழங்கைலப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குள்ள
இடங்க க்கு
மின்சார நீ ப்ைப வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii )

குைறந்த
மின்சாரக்
ெகாள்ளளைவக்
ெகாண் ள்ள
நகரங்களின்
மின்சாரக்
ெகாள்ளளைவ
அதிகாிக்கச்
ெசய்வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iv )

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

(i)

අම්/විහාරමහා ෙද්වි පාථමික විද්යාලය
අම්/පරණෙගොවිපල විද්යාලය

(ii)

පාසල් 1000 වැඩසටහන යටෙත් අම්/ලාහුගල මහා විද්යාලය
ද්විතීයික පාසලක් ෙලස 2012 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කරන ලදි.
එහි පාථමික පන්ති ඉවත් කිරීෙම් පදනම යටෙත් නව
පාසලක් ආරම්භ කිරීමට 2012 වර්ෂෙය් ෙයෝජිතව තිබුණද,
එය කියාත්මක ෙනොවී කි.මි. 4 1/2ක් දුරින් පිහිටි පරණ
ෙගොවිපල ගම්මානෙය් පාථමික පාසලට ලාහුගල මහා
විද්යාලෙය් ඉවත් කළ පන්තිෙය් දරුවන් ඇතුළත් කරන ලදි.
එෙහත් කි.මි. 4 /1/2ක් දුෂ්කරව තම දරුවන් යැවීමට අකමැති
වූ ෙදමව්පියන් පිරිසක් මුලින්ම ෙයෝජිත වූ නව පාසලක්,
ශම දායකත්වෙයන් 2013 විහාරමහා ෙද්වි පාථමික පාසල
නමින් ආරම්භ කර එය කලාප ව හ කමිටුව මඟින් අනුමත
කර පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඇතිව
ආරම්භ කරන ලදී.
එෙහත් පරණ ෙගොවිපල ගම්මානෙය් වැසියන් එම පාසලට
ඇතුළත් කළ දරුවන් එයින් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව දැඩි
විෙරෝධතාවක් පාමින් විහාරමහා ෙද්වි පාථමික පාසල වසා
දමන ෙලසද උද්ෙඝෝෂණයක නිරත වූහ.
නමුත් වර්තමානෙය්දී නව පාසල වූ විහාරමහා ෙද්වි
පාථමික පාසලට පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් නව
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දී එය සාර්ථකව පවත්වා ෙගන යනු
ලබයි. නව පත්වීම් ලද උපාධිධාරින් රැකියාව අත්හැර යෑම
නිසා විද්යා/ගණිත/සංගීත/ඉංගීසි ගුරු හිඟයක් පවතී.

(ඈ)

ඔව්.
අම්/ විහාරමහා ෙද්වි පාථමික පාසල
(iv) ෙමම පාසෙල් පන්ති 02ක් පැවැත්ෙවන අතර වත්මන් ශිෂ්ය
සංඛ්යාව 24ක්ද, කාර්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජික සංඛ්යාව
03ක්ද, ෙව්. එෙමන්ම ෙමම පාසල ළමා මිතුරු පාසලක්
ෙලසද සංවර්ධනය කරනු ලබයි. 2015 වසෙර් ළමුන්
සංඛ්යාව 50 දක්වා වැඩි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරයි.
(i) ඔව්.
(ii) ෙම් වන විට ගැටලුවක් ෙනොමැතිව සාර්ථකව පවත්වා ෙගන
යයි.
අදාළ ෙනොෙව්.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

(iii)

(ඇ)

විදුලිය ෙනොමැති නිවාස: කුරුණෑගල දිස්තික්කය

மின்சார வசதியற்ற

கள்: கு நாகல் மாவட்டம்

HOUSEHOLDS WITHOUT ELECTRICITY: KURUNEGALA DISTRICT

4744/’14
7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
அேபசிங்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

அேசாக்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන
ෙනොමැති නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

විදුලිය

(b)

Will she inform this House (i)

the number of houses that do not have
electricity in the Kurunegala District;

(ii)

whether action will be taken to supply
electricity to the venues where supply
should be given by extensions;

(iii)

whether actions will be taken to boost the
voltage of the towns where there is a drop;
and

(iv)

if so, of the date, it would be done?

If not, why?

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

,

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔව්. 2014.09.30 දින වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ
පාරිෙභෝගික ස්ථාන 466, 136කට විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දී
ඇති අතර ආසන්න වශෙයන් තවත් පවුල් දසදහසකට
(10,000) පමණ විදුලි සම්බන්ධතා සැපයිය යුතුව ඇත.
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(ආ)

(ii)

ඔව්, එම විදුලි සැපයුම් ද 2014.12.31 දින වන විට ලබා දී
අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(iii)

ඔව්.

(iv)

පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට අනුව නව විදුලි සැපයුම්
ලබා දීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දිනපතා සිදු කරනු
ලබන කියාවලියකි. එම කියාවලිෙය්දී දැනට සවි කර ඇති
තාරාපැවිවලට (Transformers) දිනපතා අමතර බැර එක්වන
අතර තාරාපැවි අධිබැරවීමට ආසන්න වූ විට ඒ සඳහා
ධාරිතාවෙයන් වැඩි ෙවනත් තාරාපැවි සවි කිරීෙමන් ෙහෝ
අමතර තාරාපැවි සවි කිරීෙමන් පවතින තාරාපැවිවල බැර
අඩු ෙකොට ඇති වන අඩු විදුලි ධාරිතාවයන් නිවැරදි කරනු
ලබයි. ෙමම කියාවලිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්
අඛණ්ඩව සිදු කර ෙගන යනු ලබන ෙනොනවති තාක්ෂණික
කියාවලියකි.
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(iii)

ம பானசாைலக்கான
உாிமப்
பத்திரம்
வழங்கும்ேபா
பாடசாைலகள், பன்சாைலகள்
உள்ளிட்ட
னித
தலங்களி
ந்
ம பானசாைலக க்கு
இ க்க
ேவண் ய
திட்டவட்டமான ரம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

இத்தைகய
உாிமப்
பத்திரங்கைள
வழங்கும்ேபா
ஆராயப்ப கின்ற
ஏைனய
வைரயைறகள் யாைவ என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
(iii) மற் ம் (iv) வ
விடயங்களில்
குறிப்பிடப்பட்ட வைரயைறக க்கு ஏற்ப தலதா
மாளிைகக்கு
அண்ைமயில்
அைமந் ள்ள
ேமற்ப
ம பானசாைலகள்
சட்டவிேராதமானைவயா என்பைத ம்;

(vi)

இதற்கைமய,
ேமற்ப
ம பானசாைலகள்
ெதாடர்பில்
எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்

පැන ෙනොනඟී

ශී දළදා මාළිගාව ආසන්නෙය් ඇති මත්පැන්
අෙළවිසැල්: සීමා කිරීම

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ஸ்ரீ தலதா மாளிைகயின் அண்ைமயி ள்ள
ம பானசாைலகள்: வைரயைறகள்

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

LIQUOR OUTLETS NEAR SRI DALADA MALIGAWA :
RESTRICTIONS

asked the Minister of Finance and Planning:

3940/’13
10. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
திஸாநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

(a)

Will he inform this House of (i)

the number of liquor outlets maintained in
500-metre proximity to the Temple of the
Tooth Relic in Kandy;

(ii)

the individuals who have granted
permission for those liquor outlets;

(iii)

the minimum distance required from
schools and sacred places including temples
to the liquor outlet, in granting a licence for
a liquor outlet;

(iv)

other restrictions considered in granting
such a licence;

(v)

whether the said liquor outlets located in
close proximity to the Temple of the Tooth
Relic are illegal in the light of the
restrictions mentioned in (iii) and (iv)
above; and

(vi)

accordingly, the measures that will be taken
with respect to those liquor outlets?

அ ர

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

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

මහනුවර, ශී දළදා මාළිගාවට මීටර් 500 ක්
ආසන්නෙය් පවත්වාෙගන යනු ලබන මත්පැන්
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම මත්පැන් අෙලවිසැල් සඳහා අවසර ලබා දී ඇති
අය කවුරුන්ද;

(iii)

මත්පැන් අෙලවිසැලක් සඳහා බලපතය ලබා
දීෙම්දී පාසල් හා පන්සල් ඇතුළු පූජනීය ස්ථානවල
සිට එම මත්පැන් අෙලවිසැලට තිබිය යුතු නියමිත
දුර පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එවැනි බලපතයක් ලබා දීෙම්දී සලකා බලනු ලබන
අෙනකුත් සීමා කවෙර්ද;

(v)

ඉහත (iii) හා (iv)හි සඳහන් සීමා අනුව දළදා
මාළිගාව ආසන්නෙය් පිහිටි ඉහත මත්පැන්
අෙලවිසැල් නීති විෙරෝධී වන්ෙන්ද;

(b)

(vi)

ඒ අනුව, එම මත්පැන් අෙලවිසැල් සම්බන්ධෙයන්
ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

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

(ii)

கண்
ஸ்ரீ தலதா மாளிைகக்கு 500 மீற்றர்
அண்மித்ததாக
நடத்தப்பட்
வ கின்ற
ம பானசாைலகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
ேமற்ப
ம பானசாைலக க்காக அ மதி
வழங்கப்பட் ள்ளவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

If not, why?

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

අෙළවි සැල් සංඛ්යාව 28කි.
එම අෙළවි සැල් සියල්ල සඳහාම බලපත 2005.12.31 දිනට
ෙපර නිකුත් කරන ලද ඒවා ෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]
ෙම්වා අතුරින් ආයතන 24කම පධාන අරමුණ මත්පැන්
විකිණීම ෙනොවන අතර ඒවා ආපන ශාලා කීඩා සමාජ සහ
ෙහෝටල් ෙව්. එෙසේම ආයතන 27ක්ම වසර 10කට වඩා වැඩි
කාලයක් පවත්වා ෙගන ෙගොස් ඇත.
ෙමම ආයතනවල ආරම්භක වර්ෂය හා බලපතෙය් වර්ගය
පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුෙමහි* දැක්ෙව්.

(ආ)

(ii)

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා දී ඇත.

(iii)

මත්පැන් ෙබෝතල් වශෙයන් විකුණන ස්ථානය සඳහා මීටර්
100කි. මත්පැන් ස්ථානීය පරිෙභෝජනය කරන ස්ථාන සඳහා
මීටර් 500කි. 2005.12.31 දිනට ෙපර සංචාරක මණ්ඩලය
විසින් අනුමත කළ ෙහෝටල් සහ ආපනශාලාවලටත්
මත්පැන් අෙළවිය පධාන අරමුණ ෙනොවන ව්යාපාරවලටත්
පූජනීය ස්ථානවල සිට තිබිය යුතු දුර සීමා අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීම බලපත (රබි 4), සංචාරක
මණ්ඩල අනුමැතිය රහිත ෙහෝටල් (රබි 7) හා සංචාරක
මණ්ඩල අනුමැතිය රහිත ආපනශාලා (රබි 11) සඳහා
පළාතක තිබිය යුතු බලපත සංඛ්යාව සීමා කර ඇත.

(v)

නැත.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

*ඇමුණුම

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13 - 4766/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ්යන්තර
ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම
සඳහා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

වරපසාද පශ්නය ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

වරපසාද : වරාය අධිකාරිෙය් නිරීක්ෂණ
චාරිකාෙව්දී සිදු වූ පහර දීම

சிறப் ாிைம : ைற க அதிகாரசைப
பாிசீலைன விஜயத்தின்ேபா இடம்ெபற்ற
தாக்குதல்
PRIVILEGE : ATTACK DURING INSPECTION TOUR
OF PORTS AUTHORITY
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් වරපසාද
පශ්නය මතු කරනවා.
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ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාව මඟින් පැහැදිලි
ෙලසම රාජ්ය මූල්ය පාලන බලය මුළුමනින්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
පවරා ඇත. ෙම් අනුව රජෙය් විවිධ අංශ හා ආයතන මඟින් රාජ්ය
මූල්ය පරිහරණය කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු වශෙයන් මා බැඳී සිටින වගකීමක් බව සලකමි.
දින කිහිපයකට ෙපර ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා, අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා සමඟ
වරාය අධිකාරිෙය් ආරක්ෂක පුහුණු ආයතනය නිරීක්ෂණය කිරීම
සඳහා පැමිෙණන ෙලස මා හට ආරාධනයක් ලැබුණු අතර,
යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී එළැෙඹන
මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් ෙව්දිකා, කටවුට් ඉදි කිරීමට,
ඩිජිටල් රූපවාහිනී තිර හා අෙනකුත් පචාරණ දව්ය සවි කිරීමට
වරාෙය් (ෙසේවකයින්100 ෙදනකු පමණ ඇතුළත්) මානව සම්පත් ද
ඇතුළුව එහි සම්පත් හා පහසුකම් ෙයොදා ගනු ලබන බවට යම්
ෙතොරතුරු ද ලැබී තිබිණි.
ඒ අනුව අප 2014.10.21 දින එම පරිශය නිරීක්ෂණය කිරීමට
ගිය අතර, එහි විවරව තිබූ ෙග්ට්ටුවක් තුළින් වරාෙය් ෙසේවකයන්
කිහිප ෙදනකු විසින් එම පරිශය තුළට අප කැඳවා ෙගන යන ලදී.
ඉන්පසු අප එම පරිශෙයන් පිටතට පැමිණ මාධ්ය සාකච්ඡාවක්
පවත්වමින් සිටින අතරතුර එම ස්ථානයට මැර පිරිසක් කඩා වැදී
අප හට පහර දී ෙයෝගරාජන් මැතිතුමාෙග් වාහනයට ද අලාභ හානි
සිදු කරන ලදී.
එදිනම අප ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා දැනුවත් කළ
අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝගරාජන් මැතිතුමා විසින්
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් ද සටහන් කරන ලදී. අද දක්වා
එතුමාෙග් පැමිණිල්ල පිළිබඳ කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදු කර
ෙනොමැත. ඉන්පසු 2014.10.24 වන දින තමා හට පකාශයක්
කිරීමට අවශ්යව ඇති බැවින් ඒ සඳහා දිනයක් ෙවන් කර ෙදන
ෙලසද ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මැතිතුමා විසින් ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිය
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානභාර නිලධාරි ෙවත දැනුම් ෙදන ලදී.
එෙසේ වුවද, කිසිදු ෙපොලිස් පරීක්ෂණයක් සිදුවී ෙනොමැති අතර
කිසිදු සාක්ෂි සටහන් කිරීමක් ද සිදුකර ෙනොමැත.
ෙයෝගරාජන් මැතිතුමාෙග් පැමිණිල්ල පිළිබඳව කිසිදු කියා
මාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති අතර, අප විසින් අදාළ පරිශයට
ෙග්ට්ටුව මතින් පැන බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු වී එහි කාර්ය
මණ්ඩලයට පහර දී ඔවුන් දණ ගැස්සවූ බවට ෙචෝදනා කරමින්
ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමය විසින් කරන ලද ව්යාජ
පැමිණිල්ලක් මත ෙකොටුව මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩුවක්
ෙගොනුකර ඇත. ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමය මඟින් ෙචෝදනා
කරන ලද ආකාරෙය් එවන් කිසිදු සිදුවීමක් සිදු ෙනොවීය.
විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු රාජ්ය මූල්ය පාලන බලය
ආශිතව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන ව්යවස්ථාව පකාරව
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වශෙයන් අප ෙවත පැවරී ඇති වගකීම්
සැලකිල්ලට ගනිමින් අපෙග් කටයුතු සිදු කෙළමු.
එබැවින් ෙපොලීසිෙය් කියාකාරිත්වය ෙහෝ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමන්ම මාෙග් ද වරපසාද
උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙව්.

අකීයත්වය
අමු-අමුෙව්

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය තුළ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපෙග්
අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා ඔබ විසින් උචිත යැයි හැඟී යන්නා වූ
කියාමාර්ගයක් ගන්නා ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

790

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එම වරපසාද පශ්නය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු ෙකොට අවශ්ය කියා මාර්ග ගනු ලබනවා.
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2015-

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.

ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් නාය යෑම: විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් පකාශය

ெகாஸ்லந்த பிரேதச மண்சாி : எதிர்க்கட்சி
தல்வாின கூற்
LANDSLIDE AT KOSLANDA : STATEMENT BY
LEADER OF THE OPPOSITION
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය්
නාය යෑමක් නිසා විෙශේෂෙයන්ම ජීවිත කීපයකුත් නැති ෙවලා
කියලා වාර්තා වී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කුමක්ද කියා ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙයන් මා දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු
සභාවට පකාශයක් කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු
ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමා වැඩිදුරටත් ඒ ගැන කරුණු දන්නා නිසා මම
එතුමාට කියන්නම් එතුමා දන්න කරුණු ෙම් ගරු සභාවට පකාශ
කරන්න කියලා.

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාට පකාශයක් කිරීමට අෙප් පවත්නා
කමෙව්දය අනුව අවස්ථාව නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් අවස්ථාව ලබා
ෙදන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් ඊට පිළිතුරු ලබා
ෙදන්න.

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්
තමයි උදාෙවලා තිෙබන්ෙන්-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒක තමයි විපක්ෂ නායකතුමා ඒ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු
කළා. ගරු අමාත්යතුමාට ඒ පිළිබඳව පිළිතුරක් ලබා දීමට අවශ්ය
නම් පිළිතුරක් දැන් ලබා ෙදන්න පුළුවන්.
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තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවදුරටත් ෙම් පසු විපරම කර ෙගන
යනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න
කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මහින්ද
අමාත්යතුමා)

සමරසිංහ

මහතා

(වැවිලි

කර්මාන්ත

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව මාවත්
උෙද් දැනුවත් කළ නිසා අපි අරෙගන තිෙබන පියවර පිළිබඳව මට
පුළුවන් ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය අනුව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම්
ෙදන්න.
පථමෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම්ක විශාල ෙඛ්දවාචකයක්
හැටියට අපි දකින බව. ෙම් සිද්ධිය වුණු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා ගන්න
තිෙබන සියලුම පියවර ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය හරහා
ෙම් වන ෙකොටත් අරෙගන තිෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. අපි ඒ ෙඛ්දවාචකය
පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාව වන විටත් හමුදාව හා ෙපොලීසිය
rescue operations සිදු කරනු ලබනවා; ගන්න තිෙබන සුදුසු
පියවර අරෙගන තිෙබනවා; ඒ අය තවදුරටත් වැඩ කර ෙගන
යනවා කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ජීවිත හානි ෙකොපමණ සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙම් වන
විට අපි තක්ෙසේරු කර ෙගන යනවා. ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් අය
ෙබ්රා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ හමුදාවත්, ෙපොලීසියත්, ආපදා
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයත් සම්බන්ධ ෙවලා කර ෙගන
යනවා. මට ෙම් ෙවලාෙව් හරියටම කියන්න බැහැ ජීවිත හානි
ෙකොපමණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ඒක අපට හරියාකාරව
සහතික කරලා දුන් පසු ෙම් ගරු සභාවට ඒ පිළිබඳ පකාශයක්
කරන්න මා සූදානම්.
ඒ වත්ත පාලනය කරන වතු පාලකයා හා කළමනාකරුවන් management එක- ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා
කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි. ආපදා කළමනාකරණ
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය සියලුම
පියවර ගැනීමට අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. මම විෙශේෂෙයන්ම
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා,
ඉදිරිෙය්දී නාය යෑෙම් ලක්ෂණ තිෙබන පෙද්ශ NBRO
ආයතනයත් සම්බන්ධ කර ෙගන හඳුනා ෙගන, නාය යෑම්වලින්
සිද්ධ වන ෙඛ්දවාචකය අවම කරන්න, නැත්නම් ඒක වළක්වන්න
අවශ්ය සියලුම පියවර ගන්න කියලා. ෙමොකද, අපි දන්නවා ෙම්
වන ෙකොටත් NBRO ආයතනය නාය යෑමට ලක්වන සියලුම
පෙද්ශ හඳුනා ෙගන, සිතියම් ගත කරලා ඒ ෙතොරතුරු රැස් කර
තිෙබන බව.
අපි විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, NBRO ආයතනෙය්
කාර්යාලයක් ඒ අවට පෙද්ශයක පිහිටුවා ෙවනත් වතුවලටත්
ගිහිල්ලා, එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් අපට උපෙදස්
ෙදන්නය කියා. ෙමොකද, එතෙකොට ඒ පෙද්ශවල වතු පාලකයන්
සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ආපසු ෙමවැනි සිද්ධියක් ඇති ෙනොෙවන්න
අවශ්ය පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒ අය ඒ පෙද්ශවලින් ඉවත් කරලා
අවශ්ය සියලු පියවර ගන්නවාය කියන එකත් මම කියන්න
කැමැතියි. ෙම් වනෙකොටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස්
මත ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා ඒ පෙද්ශයට
ගිහිල්ලා අවශ්ය ෙද්ශපාලන නායකත්වය ෙදමින් කටයුතු කර

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 ෙදවන වර කියවීෙම්
විවාදය අද දින ආරම්භ කිරීම. ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර 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. 10.38]

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම, 2015
මැතිවරණයක් තියාෙගන අද ෙම් රජය ෙනොෙයක් ෙපොෙරොන්දු දීලා
සමහර ෙපොෙරොන්දු මාස හයකින්, සමහර ෙපොෙරොන්දු
අවුරුද්දකින් ඉටු කරන අය වැයක් තමයි ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැෙයන් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුවක් හරි
ලැෙබනවා නම් එය ලබා දීමට උපකාර වීම සම්බන්ධෙයන් ඌව
ෙවල්ලස්ස ජනතාවට මෙග් විෙශේෂ ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය
පිරිනමනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී
ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාව, ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඕනෑය; ෙම් රජය
ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියන පණිවුඩය දුන්නා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට පුළුවන්කම ලැබුණා, ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී
සියයට 40කට වඩා ඡන්ද පතිශතයක් ගන්න. ඒක නිසා තමයි
ඒෙකන් ෙම් රජය තැති ගැන්විලා ජනාධිපතිවරණයට යද්දී ෙම්
අය වැෙයන් ෙනොෙයක් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන්ෙන්.
අපි දන්නවා, පහු ගිය අවුරුදු දහෙය්දී සන්ධාන ආණ්ඩුව අය
වැය දහයක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා. ආපහු හැරී බලනෙකොට ඒ
අය වැය දහෙයනුත් ෙපොෙරොන්දු වුණ කාරණා විශාල පමාණයක්
ඉටු ෙනොකළ තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි ෙම් අය වැෙයන් රජෙය්
ෙසේවකයාට, ෙගොවියාට ආදී වශෙයන් හැෙමෝටම ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන්ෙන්. මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය ඌව පළාත් සභා
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මැතිවරණෙය්දී ෙම් විධියටම තමයි කටයුතු කෙළේ. අය වැය
ෙල්ඛනය ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඌව පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී ඌව පළාත් සභාෙව් සල්ලිවලින් -ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන සල්ලිවලින්- රුපියල් මිලියන
730ක බඩු ෙබදුවා; අල්ලස් ෙබදුවා. මාස 15ක් තිස්ෙසේ පැවති
නියඟයට මාස 15ක් තිස්ෙසේ ඒ ගැන බලන්ෙන් නැතුව ඉඳලා, ඌව
පළාත් සභා මැතිවරණයට දවස් තුනක් තිබියදී ඡන්ද ලැයිස්තුෙව්
නමකට රුපියල් 2,500 ගණෙන් ෙබදුවා. ඒවාත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන සල්ලි. මා හිතන හැටියට ඒ ඡන්ද
ලැයිස්තුෙව් රුපියල් 2,500ෙය් නියං ආධාරය ලබා ගන්න මෙග්
නමත් තිබුණාය කිව්වා. මා ඒ මුදල ගන්න ගිෙය් නැහැ. මා හිතන
හැටියට මැතිවරණ ඉතිහාසෙය් කවදාවත් මැතිවරණයකට දවස්
තුනක් තිබියදී ඡන්ද දායකයාට ෙම් විධිෙය් මුදල් අල්ලසක් දීලා
නැහැ.
1976 දී ආනමඩුෙව් ඡන්ද ෙපත්සම පැරදුෙණ් මැතිවරණ
කාලෙය්දී සහනාධාර ෙබදුවාය කියලායි. නමුත් අෙප් අධිකරණය
ෙමොකක්ද කෙළේ? අධිකරණය තීන්දුවක් දුන්නා, "මැතිවරණය
තිබුණාට කමක් නැහැ, රුපියල් 2,500 ෙබදන්න"යි කියලා. අපි
කනගාටු වනවා, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන. අධිකරණෙය්
තීන්දු ගැන අපි කනගාටු වනවා. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණ
කාලෙය්දී රුපියල් මිලියන 730ක බඩු ෙබදුවා. රුපියල් මිලියන
300ක පමණ නියං ආධාර ෙබදුෙව් නියඟයට ෙනොෙවයි, ඡන්දය
ගන්නයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එය ෙකොපමණ දූෂිත මැතිවරණයක්ද
කිව්ෙවොත්,
මැතිවරණය
තිෙබන
කාලෙය්
උපාසක
උපාසිකාවන්ටත් අංකය සඳහන් කරලා සිල් ෙරදි ෙබදුවා. ඒ
මැතිවරණයට රජය ෙහොඳටම භය ෙවලායි සිටිෙය්. ජනාධිපතිවරයා
මාසයක් පමණ ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් නැවතිලා සිටියා. එෙහම
කරලාත් ඌෙව් ජනතාවට පුළුවන්කම ලැබුණා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ජයගාහී ගමන ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් ආරම්භ
කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්න; තීන්දුව ගන්න. මා අහනවා, පසු
ගිය -

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

மன்ற

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

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

අක්කා වාඩි ෙවන්න. අපි ෙදෙදනා යාළුයි ෙන්. ඔබතුමියත් මා
කියන ඒවාට එකඟයි කියලා මා දන්නවා. ඔබතුමියත් ෙබොෙහොම
හිෙත් අමාරුෙවන් ඉන්ෙන්. පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නායිකාවක් විධියට
ඔබතුමියටත් ෙබොෙහෝ අසාධාරණ සිද්ධ වුණා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු ඇමතිතුමිය, ෙකොෙහොම දුන්නත් ඒක මැතිවරණය
කාලෙය්යි දුන්ෙන්. මම දන්නවා, ඔබතුමියටත් ෙලොකු
අසාධාරණයක් වුණ බව. ෙම් මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමියත් කථා
කළා.
ඔබතුමියෙග්
පුතයාට
තමන්ෙග්
පක්ෂෙයන්ම
අසාධාරණයක් වුණා. එෙහම ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමිය? එෙහම
වුෙණ් නැහැ කියලා ඔබතුමිය කියනවාද? ඔබතුමිය "නැහැ"
කියන්ෙන් නැහැ. පුළුවන් නම් නැඟිටලා "නැහැ" කියන්න.
ඔබතුමිය "නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. ඒ අසාධාරණය ඉදිරිෙය් ගෙම්
කමට අපි ඔබතුමිය සමඟයි ඉන්ෙන්. බය ෙවන්න එපා. අපිත් උදවු
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට ඉස්සර දුන්නු
ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ඉෂ්ට ෙනොකර තිබියදී තමයි අද තවත්
ෙපොෙරොන්දු රාශියක් දීලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා,
ලාම්පු ෙතල් මුද්දරයක් ෙදනවා කියලා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව දීලා
දැනට අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා. තවම එය දීලා නැහැ. ධීවරයන්ට
කිව්වා, "අපි ධීවර ජනතාවට ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා"
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැෙයන් එෙහම කිව්වා. අන්තිමට
ධීවරයන්ට පාරට බහින්න සිද්ධ වුණා. ඒ ධීවරයන්ට ෙවඩි තබලා
මරා දැම්මා. ඒ ආණ්ඩුව තමයි නැවතත් ෙපොෙරොන්දු දීලා
තිෙබන්ෙන්. ගැබිනි මවුවරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදනවා කිව්වා.
ඒ ෙපෝෂණ මල්ලත් තවම හම්බ ෙවලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා, තිෙරෝද රථවලට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙදනවා කියලා.
ඒකත් ෙනොදී තමයි තවත් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන්ෙන්. 2011 අය
වැෙයන් ෙම් රෙට් ෙදලක්ෂ ගණනක් ගුරුවරුන්ට කිව්වා, වැටුප්
විෂමතාව නැති කරන්න අපි රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කළා
කියලා. තවම ඒ වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරලා නැහැ. එවැනි
රජයක්, එවැනි සන්ධාන ආණ්ඩුවක්, එවැනි මුදල් ඇමතිවරෙයකු
තමයි අද නැවත වරක් ෙපොෙරොන්දු කන්දරාවක් දීලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි බලන්න ඕනෑ
ෙකොෙහොමද ෙම් සල්ලි ටික ෙබදා ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්
සල්ලි ටික ෙබදා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. ජනාධිපතිතුමා
ඇතුළු සෙහෝදරයන්ෙග් අමාත්යාංශවලට සියයට 44යි. ෙම්
ගරු සභාෙව් සිටින ඇමතිවරුන් 60 ෙදනකුට සියයට 56යි. මට
දුකයි කියන්න, සමහර ඇමතිවරුන්ට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
සියයට .1යි. එෙහම ෙන්ද? සමහර ඇමතිවරුන්ට සියයට .01යි.
ඔන්න
ඔෙහොම
තමයි
ඇමතිවරුන්ට
සලකන්ෙන්.
ජනාධිපතිතුමාට, රාජපක්ෂ පවුලට සියයට 44යි. ඇමතිවරුන්ට
සියයට දශම ගණන්. ජනතාවට ෙයෝගට් එකක මිල රුපියල් 3කින්
අඩු කරලා දීලා තිෙබනවා. අපි කියනවා, "ෙම්ක ෙයෝගට් අය
වැයක්" කියලා.

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

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

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

නැඟී සිටිෙය්ය.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

எ ந்தார்.
rose.

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

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

ගරු මන්තීතුමා, රුපියල් 2,500 දුන්ෙන් අපි කරපු ඉල්ලීමක්
අනුවයි. එය මැතිවරණය නිසා දුන්නා ෙනොෙවයි. ඡන්ද ගන්න
ෙනොෙවයි ඒක දුන්ෙන්.
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(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

මෙග් මිතයා. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත්
මා සමඟ එකඟ ෙවනවා ඇති. කවදාද, ජනාධිපතිවරෙයක් ෙයෝගට්
එකක් රුපියල් 03කින් අඩු කරලා දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අය වැය
"ෙයෝගට් අයවැයක්"ය කියලායි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්]

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

නැහැ. දන්සල් පවත්වනවා කියලා කිව්ව කථාව ඉල්ලා අස්
කර ගන්න. ඕනෑ.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

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

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කර දීලා තිෙබන සල්ලි
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ෙයෝගට් කියන්ෙන් කිරි ආහාරයක්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ලජ්ජයි, ලජ්ජයි වැෙඩ්.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

මන්දෙපෝෂණය නැති ෙවනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මන්දෙපෝෂණය ගැන මට කියන්න තිෙයනවා. තමුන්නාන්ෙසේ
ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා ඉන්න. ෙම් අය වැෙය් මන්දෙපෝෂණය ගැන
ෙහොඳට කියා තිෙබනවා.
2005 දී ෙම් ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් ෙවලා
ජනාධිපතිවරයාට අය වැෙයන් ෙවන් කර ගත්ෙත් කීයද? 2005 අය
වැෙයන් ජනාධිපතිවරයාෙග් කටයුතු සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
අනූෙකෝටි පනස්පන් ලක්ෂයයි. අද ජනාධිපතිවරයා නඩත්තු
කරන්න - ජනාධිපතිවරයාට දන්සල් ෙදන්න, ජනාධිපතිවරයාට රට
යන්න, ජනාධිපතිවරයාට ෙවන ෙද්වල් කරන්න - ෙකෝටි නවසීය
පනස් නවයක් -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාවත්
ෙකෝප්පයක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ.

ෙදන්ෙන්

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

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

2005 දී ෙකෝටි 90යි. අද ෙකෝටි 959යි. ජනාධිපතිවරයාට
ෙකෝටි 959ක් වියදම් කරන ෙකොට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම ෙකෝටි
200යි. ෙකෝටි 200ටත් අඩුයි. ජනාධිපතිවරයාට ෙකෝටි 959ක්
ෙවන් කරන ෙකොට ෙම් රෙට් දුප්පත්ය කියලා කියන
සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 15කට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙකෝටි
1550යි. සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 15කට ෙකෝටි 1550ක් ෙවන්
කරද්දී, එක් පුද්ගලෙයකුට ෙකෝටි 959ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
[බාධා කිරීම්] ෙම් සල්ලිවලින් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]
මැතිවරණ ව්යාපාරය කරනවා. ෙම් දවස්වල ගුරුවරු ෙගන්වනවා;
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙගන්වනවා. ෙමෝටර් සයිකල් ෙදනවා; කෑම
ෙදනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගාම ෙසේවකෙයෝ ෙගන්වනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

Sir, I rise to a point of Order.

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ සල්ලි ගන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. රට ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

කාෙග් සල්ලි ද? ෙම් සාක්කුෙව් සල්ලිද? නැහැ. ෙම්වා
ජනතාවෙග් සල්ලි. ෙම්වාට තමයි ෙම් සල්ලි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි, ෙම් කරන වැෙඩ්. පිට රට යන
ෙකොට ෙදතුන් සියයක් ෙගනියන්න, ජනාධිපතිතුමාට රවුම් යන්න,
පවුලම නඩත්තු කරන්න අද ජනතාවෙග් සල්ලි ෙවන් කර ෙගන
තිෙබනවා. අද එෙහම තමයි, ෙම් රට පාලනය කරන අය කටයුතු
කරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කථාවලදී ෙගොවියා ගැන කථා
ෙනොකරපු නිසා මම ඒ අය ගැන කියනවා.ෙම් රෙට් සියයට 35ක්
ඉන්ෙන් ෙගොවිෙයෝ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙමවර අය වැෙයන් ෙගොවියාට
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා මම අහනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Deputy Speaker)

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

That is not a point of Order.

ෙත්

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

නැහැ.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ෙපොෙහොර.
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මම ෙපොෙහොර ගැන පස්ෙසේ කියන්නම්. ෙම් සන්ධාන ආණ්ඩුව
බලයට පත් වන ෙකොට සියයට 35ක් ඉන්න ෙගොවියා ෙම් රෙට්
ජාතික ආදායමට -දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට- සියයට 20කින් දායක
වුණා. අවුරුදු 10ක් යන ෙකොට ෙගොවියාෙග් දායකත්වය කීයද?
සියයට 10යි. සියයට 10යි කියන්ෙන් ෙගොවියා දුප්පත් ෙවලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරනවා.
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල
ගිය අවුරුද්දට වැඩිය රුපියල් ෙකෝටි 244කින් අඩු කරලා
තිෙබනවා. අෙප් මිනිසුන්ට වතුර නැහැ. නමුත් ෙකොළඹ ඇවිදින
පාරවල් හදන්න, ෙකොළඹ ලස්සනට ජලාශ හදන්න, ෙබෝට්ටු යටින්
යන්න උඩින් පාලම් හදන්න රුපියල් ෙකෝටි 16,000ක් ෙවන්
කරලා තිෙබනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙහොඳ නැද්ද?

වැලිමඩ අල ෙගොවියා අල විකුණා ගන්න බැරිව අද පාරට බැහැලා
අලවලින් ෙබෝල ගහනවා. ෙමොනවාද කෙළේ ආණ්ඩුව? ඌව
මැතිවරණය තිෙබන කාලෙය් විතරක් ගිහිල්ලා ඒ පෙද්ශවල අල
ටික මිලදී ගත්තා. මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ පළාතක ගිෙය් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාට සලකන්ෙන් එෙහමයි. එළවලු
ෙගොවියාටත් එෙහමයි. සහතික මිල රුපියල් 60යි කියලා දඹුල්ෙල්
ලූනු ෙගොවියාට කිව්වාට, මිලදී ගන්න ෙකෙනක් නැති නිසා, ඒ
ලූනු ටික විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට අද ෙගොවියා පත් ෙවලා
තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවාට, මාර්ග හැදුවාට, ෙගොවියා
ශක්තිමත් කරන කමෙව්දයක් නැතිනම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුවට ඌෙවන් දුන්නා වාෙග් උත්තරයක් ජනතාව ලබා ෙදයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඌෙවන් ෙමොනවාද දුන්ෙන්? ඌෙවන් ෙමොකද වුෙණ්? කවුද
මහ ඇමති වුෙණ්?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා - [බාධා කිරීම්] ගරු
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ පාර මාරු
කරෙගන. [බාධා කිරීමක්] ජනාධිපතිතුමා කියනවා, වී මිල රුපියල්
34 ඉඳලා රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කරනවාය කියලා. එතුමා වී මිල
රුපියල් 34 ඉඳලා රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ෙමොකද, අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වී මිල රුපියල් 48යි.
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 40 දක්වා වී මිල වැඩි කරනවාය කියලා
කිව්වාට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින මිල රුපියල් 48යි. අද අෙප්
පැත්ෙත් වී විකුණන්ෙන් රුපියල් 45ට, රුපියල් 48ට. රෙට් වී මිල
වැඩි වනෙකොට ජනාධිපතිතුමාත් කියනවා, වී මිල වැඩි කරනවාය
කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් කිව්වා, රුපියල් 35ට වී මිල දී
ගන්නවාය කියලා. අෙප් පැත්ෙත් ෙගොවිෙයෝ ෙමොනවාද කෙළේ?
ඔවුන් මහ කන්නෙය් වී විකුණුෙව් රුපියල් 25ටයි. ආණ්ඩුව
ෙමොනවාද කෙළේ? ආණ්ඩුව වී මිල දී ගන්නවා කියලා වී කිෙලෝ
10,000ක් නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියාෙගන් වී කිෙලෝ 1,000ක් මිල
දී ගත්තා. ඉතුරු වී ටික රුපියල් 18ට, රුපියල් 20ට තමයි
විකුණුෙව්. ෙගොවියා අන්තිම අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වී ෙගොවියා තමුන්නාන්ෙසේලාට ශාප
කරාවි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොදු ෙපරමුණ ආණ්ඩුව තමයි,
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇමතිවරෙයකු හැටියට හිටපු
ආණ්ඩුව තමයි පැල්ෙවෙහර බීජ ෙගොවිෙපොළ ෙපෞද්ගලික අංශයට
විකුණුෙව්. හිඟුරක්ෙගොඩ බීජ ෙගොවිෙපොළ ෙපෞද්ගලික අංශයට
විකුණුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந
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ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔන්න, අහ ගන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඒවා කෙළේ. ෙමතැන ඉන්න
අගමැතිතුමා එදා ඒ ඇමති මණ්ඩලෙය් හිටියා. අපටයි කියන්ෙන්
ෙම්වා වික්කා කියලා. ෙගොවියාෙග් බීජ ටික හදන බීජ
ෙගොවිෙපොළත් තමුන්නාන්ෙසේලා වික්කා. වී අෙළවි මණ්ඩලය
අෙළවි කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා. වී අෙළවි මණ්ඩලය අෙහෝසි
කෙළේත් තමුන්නාන්ෙසේලා. අද ෙගොවියාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?

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

ඌෙවන් අපි ඡන්ද පමාණය වැඩි කර ගත්තා. ඔබතුමන්ලාෙග්
මහ ඇමතිතුමා සිල් ෙරදි ෙබදලා, බඩු ෙබදලා, සල්ලි ෙබදලා
යාන්තමින් දිනා ගත්ෙත්.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, රෙට් දුප්පත්කම සියයට 8.9
ඉඳලා සියයට 6.7 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි
ෙගොවිෙයෝ ඉන්න පෙද්ශවල දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොනරාගල සියයට 14.5 ඉඳලා සියයට 20.8 ෙවනකම් දුප්පත්කම
වැඩි ෙවලා. අනුරාධපුරෙය් සියයට 5.7 ඉඳලා සියයට 7.6
ෙවනකම් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා. ෙපොෙලොන්නරුෙව් සියයට 5.8
ඉඳලා සියයට 6.7 ෙවනකම් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා. ෙමන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාට සලකන හැටි. ෙගොවියා දුප්පත් ෙවලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2013 දත්ත
වාර්තාවලින් කියනවා 04 ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට අවම
පහසුකම් යටෙත් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 45,000ක් ඕනෑ කියලා.
නමුත් ගාමීය පෙද්ශවල සියයට 73කට රුපියල් 40,000ට වඩා
ආදායම අඩුයි. සියයට 40කට රුපියල් 25,000කට වඩා ආදායම
අඩුයි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා මිසක් අෙප්
වාර්තා ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගිය
අවුරුද්ෙද් වාර්තාව. ෙම් අවුරුද්ෙද් නම් රුපියල් 50,000ක් වත්
ඕනෑ.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා කිරි වීදුරුවක් ගැන. මීට
ඉස්ෙසල්ලාත් දරුවන්ට ෙම් කිරි වීදුරුව ෙදනවා කිව්වා. අද
ලංකාෙව් උපදින දරුවන් පස් ෙදෙනකුෙගන් එක්ෙකෙනක් අඩු බර
දරු උපත්. අද ලංකාෙව් අවුරුදු 05 අඩු ළමයින්ෙගන් සියයට 25ක්
බර අඩු දරුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා කිරි පිටි මුද්දරයක්
ෙදනවා කියලා. ඒක ෙකෝ? ෙම්වා දැකලා නැහැ. ෙම් වාෙග්
ෙපොෙරොන්දු පසුගිය අය වැෙයන් දුන්නාට අද ෙවනතුරු
ඒවා ලැබිලා නැහැ. ෙමන්න තිෙබනවා මන්ද ෙපෝෂණය තත්ත්වය
පිළිබඳව
ලංකාෙව්
වාර්තාව.
මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපන්වන්නම්.
මන්ද ෙපෝෂණය වැඩිම පෙද්ශ ෙමොනවාද කියලා දිස්තික්ක
වශෙයන් මම කියන්නම්. අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ෙග් කුරු වීෙම්
පතිශතය වැඩිම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්යි. ඊළඟට බදුල්ල,
ෙමෙහමයි
ඊළඟට
වවුනියාව,
ඊළඟට
ෙමොනරාගල.
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් දිස්තික්කවලට සලකන්ෙන්. අවුරුදු 5ට
අඩු දරුවන්ෙග් කෘශ වීෙම් පතිශතය වැඩිම කිලිෙනොච්චිෙය්යි.
ඊළඟට ෙමොනරාගල, ෙපොෙලොන්නරුව, හම්බන්ෙතොට. ෙගොවියා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

දුප්පත් ෙවනෙකොට කන්න ෙබොන්න නැහැ. මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා Lotus Tower ගහන්න.
මිනිස්සුන්ට මන්ද ෙපෝෂණය. අෙප් පැත්ෙත් වතුර නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

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

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියත් මෙග්
පැත්ෙත් ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] වහින නිසා වතුර තිෙබනවා.
නැත්නම් ෙබොන්නවත් වතුර නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද
ෙගොවියා දුප්පත්ම තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, කිරි පිටි මුද්දරයක් ෙදනවා කියලා.
ෙකෝ?ළමයින් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමතැන කයිවාරු ගහනවා, රෙට් ජාතික ආදායම වැඩි ෙවලා
කියලා. ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,200යි කියලා කියනවා.
ෙම්ක කී ෙදනාටද තිෙබන්ෙන්? අෙප් ළමයින්ට අද මන්ද
ෙපෝෂණය. කන්න නැහැ, වතුර ටික නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයා
ගැන කථා කරනවා. රජෙය් ෙසේවකයාට පඩි වැඩි කළා කියනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා 2010 මැතිවරණයට එනෙකොට කිව්වා, රජෙය්
ෙසේවකයාට රුපියල් 2,500ක් ෙදනවා කියලා. අවුරුදු 4ක් ගියා
ෙම්ක ෙදන්න. ඉතින් ෙම් වතාෙව් ෙදන ෙපොෙරොන්දු කවදා ඉටු
ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ. 2010 මැතිවරණය ෙවලාෙව් සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා -අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා- රුපියල්
10,000ක් ෙදන්නම් කියලා කියනෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, රුපියල් 2,500ක් ෙදනවා කියලා. අවුරුදු
4ක් ගියා ඒක ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කීයකින් ද පඩි වැඩි
කරලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් 924කිනුයි වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්.
රජෙය් ෙසේවකයින් පාරට බැහැලා කිව්ෙව් රුපියල් 10,000කින්
පඩි වැඩි කරන්න කියලායි. ඇයි 10,000ක් ෙදන්න කිව්ෙව්?
ආණ්ඩුෙව්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අනුව, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සන්ධාන
ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට 2005දී හතර ෙදනකු ඉන්න පවුලකට
වියදම් වුෙණ් රුපියල් 19,151යි. 2014 වන ෙකොට ඒක රුපියල්
50,000ක් ෙවලා; රුපියල් 50,884යි. සියයට 250කින් ඉහළ
නැඟලා. වියදම සියයට 250කින් ඉහළ නඟිද්දී ෙසොච්චම් මුදලකින්
-රුපියල් තුන්දහස් ගණනකින්- පඩි වැඩි කරනවා. ඊට පස්ෙසේ
කියනවා, අපි රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩි වැඩි කළා කියලා. රජෙය්
ෙසේවකයා ඉල්ලුෙව් රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න
කියලායි. දුන්ෙන් රුපියල් නවසිය ගණනයි. දීමනාව ෙදසිය
ගණනයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයා තව
දුප්පත් කර තිෙබනවා.
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ඊට පස්ෙසේ, විශාමිකයින්ට දීලා තිෙබන ෙපොෙරොන්දුව
ෙමොකක් ද? නව විශාම වැටුපක් හදනවා කිව්වා. විශාම වැටුප්
විෂමතාවය නැති කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 35,000ක් ඕනෑ. මිලියන
3,500ක් ඕනෑ. එයින් දහෙයන් එකක්වත් ෙවන් කරලා නැහැ.
ෙකොෙහොම ද විශාම වැටුප් විෂමතාවය නැති කරන්ෙන්? මාස
ගණනක් තිස්ෙසේ අය වැය හදනවාය කියා අපට කිව්වා.
ජනාධිපතිතුමා -මුදල් අමාත්යතුමා- කියනවා, අප අසවල්
කණ්ඩායම ෙගනැල්ලා, මාස ගණනක් තුළ අය වැය හැදුවාය
කියා. මාස ගණනක් අය වැය හැදුවා නම් ෙමතැනට ඇවිත්
කියන්නට බැරි ද, විශාමිකයන්ට අප ෙදන වැටුප ෙම්කයි කියා?
දැන් කියනවා මාස හයකින් ඒක කරනවා කියා. ඇයි? ඡන්දය
ඉවර ෙවනතුරු ඉන්නවා. පඩි වැඩි කිරීමත් එෙහමයි. ඡන්ද
ෙපොෙරොන්දුවලට ජනතාව රැවෙටන්ෙන් නැහැ. අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒෙකදි තමයි ඒවා කරන්න ඕනෑ.
දැන් ෙමොනවා ද කථා කරන්ෙන්? ගරු සුෙම්ධා ජයෙසේන
ඇමතිතුමියනි, අෙප් පැත්ෙත් මිනිසුන්ට වතුර නැහැ. අෙප්
ළමයින් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව කියනවා "අපි Port City එකක් හදනවා" කියා.
ෙමොකක් ද ෙම් කරන්ෙන්? මුහුද ෙගොඩ කරලා නගරයක් හදනවා.
අපට දැන් ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා, ෙම්ෙක් වියදම US
Dollars බිලියන 1.4යි කියලා. ෙකෝටි දහඅටදහස් ෙදසියයි. අෙප්
අය වැෙයන් සියයට 6ක් විතර පමාණයක්. ෙම් ගනුෙදනුව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා අපි
අහනවා. ඇයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක විවාද කරන්ෙන් නැත්ෙත්?
ෙම් මුහුද ෙගොඩ කර නගරය හදන්න - Port City එක හදන්න ගත්ත ණය හා ෙපොලිය ෙකොච්චර ද කියා අප අහනවා. ණය
ෙකොච්චර ගන්නවා ද? ෙම් ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ෙම්ෙකන්
රැකියා කීයක් ලැෙබනවා ද කියා කරුණාකර අපට කියන්න.
ෙම්ක ඉදි කරන්ෙන් ලංකාෙව් සමාගම් ද, චීන සමාගම් ද? චීන
ජාතිකෙයෝ ෙකොච්චර එනවා ද ෙම්ක ඉදි කරන්න?
ෙම් Port City එක හැදුවාම ෙම්ක පාලනය කරන්න ෙදන්ෙන්
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියටද, එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹ නගර
සභාවට ද? ඒක අයිති ලංකාණ්ඩුවට ද , චීන රජයට ද කියා අප
අහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා පැහැදිලි කරන්න. ෙකෝටි
දහඅටදහස් ෙදසියයක ආෙයෝජනයක් කර ව්යාපෘතියක්
කරනෙකොට ෙම් රෙට් මුදල්වලට වග කියන පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම්
ගැන දැන ගන්නට ඕනෑ. ෙම් ගැන අපි දන්ෙන් නැහැ. පිට රට
ගියාම අපි දැකලා තිෙබනවා, හැම රටකම China Town එකක්
තිෙබන බව. ෙම්කත් ලංකාෙව් China Town එකද කියා අපි
දන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ලන්ෙද්සීන් ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ,
පෘතුගීසීන් ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ, ඉංගීසින් ලංකාවට ආවාට
පස්ෙසේ -සුද්ෙදෝ ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ- බලෙකොටු හදපු බව.
ෙන්ද? ගාල්ෙල් ලන්ෙද්සි බලෙකොටුව -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

මට විනාඩියක් ෙදන්න.
ෙම් Port City එක ලංකාෙව් තිෙබන චීන බලෙකොටුවද?
කරුණාකර අපට ෙම්ක ගැන කියන්න. ෙම් ගැන විවාද කරන්න
හුඟක් කාරණා තිෙබනවා. ෙම් ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් තව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොල්ලන්
ෙනළුම් කුළුණ -Lotus Tower- හදනවා. ෙමොකක්ද ෙම්
මානසිකත්වය? පංශෙය් අයිෆල් කුළුණට වඩා මීටර 26ක් උසිනුයි
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ෙම්ක හදන්ෙන්. Tokyo Tower එකට වඩා මීටර 17.5ක් උසයි.
උස කීයද? මීටර 350යි. වියදම රුපියල් ෙකෝටි 1,350යි. අෙප්
දිස්තික්කෙය් මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුර නැහැ.
අද ෙරෝහලකට ගියාම හදවත් ෙරෝගියා අවුරුදු තුනක්
ෙපෝලිෙම් ඉන්න ඕනෑ. අපි හදනවා, ෙමොනවාද? ෙනළුම් කුළුණු.
ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මානසිකත්වය. ඉස්සරෙවලා
අෙප් පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමා රසදිය ගැන
කිව්වා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අයටත් රසදිය ෙපවිලා ඇති ෙන්ද? වයර්
මාරු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. කරන්න ඕනෑ එක දන්ෙන් නැහැ. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ෙල් ෙපරණ එක ෙදන්ෙන්
නැතුව -ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කරන එක ෙදන්ෙන් නැතුවෙම්වා හදන්න යනවා. ෙම්කට උත්තරය විධියට ලබන
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකයා වන අෙප් විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාව අෙප් පාක්ෂිකයින් විසින් තීන්දු කරයි කියා මා පකාශ
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ. භා. 11.02]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)
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ඒවා ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අෙප්
චින්තනය ෙබොෙහොම දුර්වලයි.
ෙබොෙහොම ඈත අතීතෙය් ඉඳන්ම -1950 ගණන්වල ඉඳන්මෙනොෙයක් ආකාරෙය් දීමනාවන් දුන්නා. අවුරුදු හයකට මැතිවරණ
පහක් තිෙබනවා. මැතිවරණ පහක් තිෙබනෙකොට ආණ්ඩුව ඒ කාල
සීමාව තුළදී ෙමොනවා ෙහෝ වැඩක් කෙළොත් එතැනදී කියන්ෙන්,
"ඔන්න, මැතිවරණයට උදවු කළා. මැතිවරණෙය් ඡන්ද ලබා
ගන්න උදවු කළා" කියායි. එවැනි චින්තනයක් ඇතුව තමයි සියලු
ෙදනාම තමන්ෙග් පකාශ කරන්ෙන්. ඌව පළාත සම්බන්ධවත්
ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළා. ඌව පළාෙත් ජනතාවට ෙබොන්න
වතුර නැතුව විශාල දුකක්, පීඩාවක් ඇති වුණා. ඒ ෙවලාෙව් බවුසර්
අරෙගන ගිහින් ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ජනතාවට බීමට ජලය
ලබා දුන්නා. කෑම බීම්වල හිඟයක් තිබුණා. ඒවාත් ලබා ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ සඳහා උසාවියට පවා ගියා. උසාවිෙය්දී ෙම්වා දීම
ෙයෝග්යයි කියා තීරණය කළා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

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

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

ඡන්දය නැති කාලයට නැහැ. ඡන්දය තිෙබන කාලෙය් විතරයි.

(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම කාරණයක්
මතක් කරන්න තිෙබනවා. ඊෙය් පැවැති තද වර්ෂාව නිසා මහනුවර
පෙද්ශෙය් විශාල වශෙයන් කඳු පහත් ෙවලා ෙගවල්, පාරවල්
ආපදාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කර
බලන්න කියා මම ආපදා කළමනාකරණ අංශවලින් සහ අෙනකුත්
නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
අය වැය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට රට ලබා ගන්නා
ආදායමත් වියදමත් ෙමොන ආකාරෙයන්ද ඒ අවුරුද්ද තුළ
කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එක ෙපොදුෙව් ජනතාවට ඉදිරිපත්
කිරීමයි අපි කරන්ෙන්. අය වැයක් කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට විතරක්
අයිති එකක් ෙනොෙවයි. ෙමවර අය වැය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව්
සහ විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙදෙගොල්ලන්ට එක හා සමාන අයිතියක්
තිෙබනවා. අපි විරුද්ධ පක්ෂය කියා කිව්වත්, ඒ සියලු ෙදනාමත්
ඡන්දය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙගන්. "අපි ජනතාවට
ෙසේවය කරනවා; රට ස්වයං ෙපෝෂිත කරනවා; සැපවත් කරනවා"
කියන චින්තනය ලබා දීලයි ෙම් 225 ෙදනාෙගන් සෑම ෙකෙනක්ම
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අපි
ඔක්ෙකෝටම එක හා සමාන අයිතියක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට්
ජනතාව සැපවත් කරලා, බෙයන් සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් කරවීමට
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. ඒක ජනාධිපතිතුමාට විතරක්වත්,
ආණ්ඩු පක්ෂයට විතරක්වත් අයිති කාර්යයක් ෙනොෙවයි. නමුත්
දැන් තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
අපි ෙබොෙහෝ දුරට බලන්ෙන්, ජනතාවට පහසුකම් ලබා
ෙදන්ෙන්; මුදල් වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි.
අපි සියලු ෙදනාෙග්ම කථාව තිෙබන්ෙන් ලැෙබන මුදල්
ෙකෙහොමද වියදම් කරන්ෙන් කියන එක ගැනයි. අපට මුදල්
ලැෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ආදායම් තුළින් හා ෙනොෙයක් විධිෙය් කියා
මාර්ග තුළිනුයි. ණය ලබා ගන්නවා. ඒ ලබා ගන්නා ෙද්වල්
ජනතාවෙග් සුඛවිහරණය සඳහා, අනාගත දියුණුව සඳහා වැය
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම්දී සියලු ෙදනාම එක හා
සමානව ඒකට වුවමනා කරන චින්තනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද
ඔක්ෙකෝම කථා කරන්ෙන් ෙම් තිෙබන ටික වියදම් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, ෙනොමිලෙය් මිනිසුන්ට ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
මිනිසුන්ට පහසුකම් සලසන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි.

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

ඒක උසාවිෙයන් තීන්දු කළා. ඒ අනුව ඒක ෙදන්න සිදු වුණා.
පසු ගිය අතීතය ගැන කල්පනා කර බලනවා නම් හාල් ෙසේරු
ෙදකක් ෙනොමිලෙය් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ හාල් ෙසේරුවක් සත
විසිපහකට දුන්නා. ඒ වාෙග්යි ෙම් රෙට් තත්ත්වය.
ෙම් ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිදු රටක්, ලංකාෙව් වාෙග්
පහසුෙවන් ජීවත් ෙවන්න, ෙනොමිෙල් ෙම් ෙද්වල් ෙදන්ෙන් නැහැ.
ෙම් වාෙග් ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් නැහැ! දියුණුයි කියන
ෙලෝකෙය් එකම රටක්වත් එෙහම කෙළේ නැහැ. කෑම බීම, ඉඳුම්
හිටුම්, ෙබ්ත් ෙහේත්, අධ්යාපනය, ෙගවල් ෙදොරවල් ෙම් සියලුම
ෙද්වල් ඒ විධියට ෙදනවා. යටිතල පහසුකම් සඳහා අපි ඒ මුදල්
ෙයොදවනවා නම් ශී ලංකාව මීට වඩා දියුණු රටක් බවට පත්
කරන්නට පුළුවන්. ඈත ඉතිහාසෙය් සිටම පැවෙතන වැඩ
පිළිෙවළක් හැටියට එය දිගටම ෙකරීෙගන යනවා. ෙමය
මැතිවරණයක් ෙවනුෙවන්ම කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි.
ෙමවර අය වැෙයන් ලබා ෙදන සහන විශාල ගණනක්
තිෙබනවා. විෙද්ශීය රැකියාවල ෙයෙදන්නන්ට විශාම වැටුප්
කමයක්; විශාම, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි මරණාධාර සමිතිවල පජා
කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක ණයක්, වැඩිහිටි දීමනාව රුපියල්
2,000ක් දක්වා වැඩිවීම, ආබාධිත පුද්ගලයන්ට මාසිකව රුපියල්
3,000ක දීමනාවක් ලබා දීම, දිවි නැගුෙමන් තීවීලර්කරුවන්ට
රක්ෂණය හා විශාම වැටුප් කමයක්, විශ්වවිද්යාල පිවිසුමට
අෙපොෙහොසත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සිසුන්ට, එක්
සිසුෙවකුට රුපියල් 3,000ක මාසික දීමනාවක් බැගින් වසරකට
ශිෂ්යත්ව 50,000ක් ලබා දීම, ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට මාසයකට
රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් හා රුපියල් 10,000ක ණය පහසුකම්
ලබා දීම, සෑම පිරිෙවනකටම රුපියල් දස ලක්ෂයක් ලබා දීම,
පිරිෙවන් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙග් හා සිසුන්ෙග් ශිෂ්යාධාර සියයට
25කින් වැඩි කිරීම, පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කාන්තාවන් 25
ෙදෙනකු සඳහා ඇප රහිතව රුපියල් 2,50,000ක් ලබා දීමට
කාන්තා ව්යවසාය ණය කමයක්. ඔබතුමන්ලාට දැන ගන්න
ෙයෝජනා කීපයක් විතරයි මම කිව්ෙව්. ෙමවර අය වැෙයන් අංශ
රාශියකට සහන ලබා දුන්නා.
රාජ්ය ෙසේවෙය් දින 180 ඉක්ම වූ අනියම් හා තාවකාලික
ෙසේවකයන් ස්ථීර කිරීම, ඇඟලුම් ෙසේවකයන් සඳහා විශාම වැටුප,
කිෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර මල්ලක් රුපියල් 1,250කට සියලු වැවිලි

පාර්ලිෙම්න්තුව

803
[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ෙභෝග සඳහා ලබා දීම, කුඩා වතු හිමියන්ට ෙත් නැවත වගා කිරීම
සඳහා සහනාධාරය හැටියට අක්කරයකට රුපියල් දස ලක්ෂයක්
ලබා දීම, සුළු අපනයන ෙභෝග වගා සඳහා ෙදන වගා සහනාධාරය
සියයට 25කින් වැඩි කිරීම. සාමාන්ය කරුණු කීපයක් මම
අරගත්ෙත්. ඒ වාෙග් ලබා දීපු සහන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා.
කල්පනා කර බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙම් මුදල් ෙකොෙහන් ෙහෝ
ෙහොයලායි ජනතාවට ෙදන්ෙන් කියන එක. ජනතාවෙග් ජීවන
තත්ත්වය දියුණු කර ඔවුනට සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්නට
පරිසරයක් හදන්නයි ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සභාෙව් නැහැ.

යූඑන්පී මන්තීවරු කවුරුවත් ෙම්

ගරු

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා, ෙම් අය වැය විපක්ෂයටයි අයිති,
විපක්ෂයයි ෙම් ගැන කියා කරන්න ඕනෑ කියා. එතුමන්ලා තමයි
ෙම් අය වැය විවාදය පටන් ගත්ෙත්. දැන් බැලුවාම, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් එක් මන්තීවරෙයක්වත් සභා ගැෙබ් නැහැ. ටීඑන්ඒ එෙක්
එක් මන්තීවරෙයක් විතරක් ඉන්නවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා විතරයි ඉන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එයින්ම ෙපෙනනවා, ෙම්
අය වැය සම්බන්ධව, අවුරුද්දක කාලයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට
ෙදන්න යන ආධාර, උපකාර සම්බන්ධව තැන් තැන්වල කථා
කළාට, ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කිසිම හැඟීමක් ෙම්
මන්තීවරුන්ට තිෙබනවාද කියන එක. ඒකයි අද තිෙබන පශ්නය.
ෙම් වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ඉන්න රටක ඉඳලාද, අපි ෙම්
රට දියුණු කරන්න කථා කරන්ෙන් කියන එකයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මට කල්පනා වන්ෙන්. විපක්ෂය පැත්ෙත් සීට් සියල්ලක්ම හිස්.
කිසිම ෙකෙනක් නැහැ. ෙම් ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා නම්
ජනතාව ෙමොන විධියට කල්පනා කරයිද? “අපි ඡන්දය දීලා,
මරාෙගන මැෙරන අවස්ථාවනට මුහුණ දීලා, ෙනොෙයක් ෙද්වල්
කරලා, දිනවලා ෙම් මන්තීවරුන්ව පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ෙකෝ? ෙමොකක්ද ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? "
කියලා හිතයි.
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා එක් අවස්ථාවකදී කිව්වා, “ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එක් දවසක් පවත්වාෙගන යන්න රුපියල් ෙකෝටි
ගණනක් වියදම් කරනවා" කියා. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් දවසක්
ෙවනුෙවන් වියදම් කරනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ජනතාව
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ඉන්න මන්තීවරු ෙකෝ? කුමකටද, ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරන්ෙන්? එෙහම නම්
පාර්ලිෙම්න්තුව මාස තුනකට එක් වතාවක් පමණක් රැස් ෙවනවා
නම් ඕනෑ තරමක් ඇති. මාස තුනකට වරක් කථා කරලා අවශ්ය
ෙද්වල් සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඇති. ෙමෙහම හැම දාම
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පවත්වන්න වුවමනාවක් නැහැ. ජනතාවෙග්
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මුදල් අපරාෙද් වියදම් කිරීමකුයි ෙමයින් සිද්ධ වන්ෙන්. එවිට
සාමාන්ය ජනයාෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඒ මුදල්
ෙදන්න පුළුවන් කියන එකයි මම කල්පනා කරන්ෙන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති
ආකාරයට ෙම් රට සංවර්ධනය කර දියුණු කරපු ජන නායකෙයක්.
එතුමාෙග් ශක්තිය තුළින් තමයි තිස් අවුරුද්දක් තිබුණු යුද්ධය
නැති කර, අපට භෙයන් සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් වන්න පරිසරයක්
අද ෙම් රෙට් සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුණා නම් අද
ෙම් රට ෙදකට තුනට කැඩිලා අවසාන ෙවන තත්ත්වයකට පත්
ෙවන්නට තිබුණා. නමුත්, එතුමාෙග් ශක්තිය සහ ජනතාවෙග්
ආශීර්වාදය ලබා ෙගන, ෙම් රට ඒකීය රටක් වශෙයන් තබා
ගැනීමට එතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ අනුව, අද ෙමොන තරම් වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක ෙවලා
තිෙබනවද? ඉස්සර කිව්ෙව් "ෙකොළඹට කිරි, ගමට කැකිරි"
කියලායි. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ගමටත් කිරි,
ෙකොළඹටත් කිරි කියන තත්ත්වයට සෑම තැනක්ම පත්ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙකොළඹ නගරය ගැන කථා කරනවා නම්,
CHOGM එකට ආපු රාජ්ය නායකයන් මාත් එක්ක කිව්ෙව්, “Oh!
Colombo is very nice, very beautiful” කියලායි. අන්න ඒ
වාෙග් කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අද ෙකොළඹ නගරය
පත්ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙකොළඹ නගරය ෙකොපමණ දියුණු
කරලා තිෙබනවාද? තිබුණු පැල්පත් කඩා දමලා තට්ටු නිවාසවල
මිනිසුන් පදිංචි කරවලා තිෙබනවා. ඒ පැල්පත් කඩන ෙවලාෙව්
අෙප් විපක්ෂෙය් හුඟක් ෙදෙනක් “පැල්පත් කඩන්න එපා, අපි ඒ
පැල්පත් කඩන එකට විරුද්ධයි“ කියලා කිව්වා. නමුත්, අද ඒ
ජනතාව තට්ටු ෙගවල්වල ජීවත් ෙවනවා දකින ෙකොට ඒ අයටම
දුක් ෙවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි
තිෙබන්ෙන්.
අෙප් පාරවල් ගැන බැලුෙවොත්, ගම්බද පෙද්ශවල පාරවල්වල
යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත්, අද carpet කරපු
පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ඒවා හදනෙකොට කිව්වා, "පාරවල්
බුදියාගන්නද?" කියලා. පාලම් 1000ක් හදන්න සැලසුම් කළා.
එතෙකොටත් කිව්වා, "පාලම් කන්නද" කියලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල්
තමයි ෙම් දියුණු ෙවන වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය්
අය කථා කරන්ෙන්. එෙහම කථා කිරීම හරිද කියලා මම අහන්න
කැමැතියි. අපි ජනතාවට කියන්ෙන් ෙම් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළට
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලායි. අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම්
රට සංවර්ධනය කර මුළු ෙලෝකෙය්ම දියුණු රටක් බවට පත්
කරමු. අනාගතෙය් දි සැපවත්, දියුණු සමාජයක් අෙප් රෙට් ඇති
කරමු කියන චින්තනය තුළ කටයුතු කිරීමයි අපට වුවමනා
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ අප කියා කරනවාද කියන
එකයි ගරු මන්තීවරුන් කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ වන්ෙන්.
ඊළඟට, අෙප් ආනයන අපනයන තත්ත්වය ගැන කථා
කරනවා නම්, අද අෙප් ආනයනය ෙබොෙහෝදුරට අඩු කරලා
අපනයනය වැඩි කරලා තිෙබනවා. හාල් ගැන, වී ගැන කථා
කරනවා. වී නිෂ්පාදය හුඟක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් දිනවල වී
නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියන එෙක් සැබෑවක්
තිෙබනවා, ෙද්ශගුණික තත්ත්වය නිසා. අෙප් රෙට් පමණක්
ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපය වාෙග් රටවල් පසු ගිය කාල
සීමාව තුළදී ඉතාම දුප්පත් තත්ත්වයට පත්වුණා. බැංකුවල මුදල්
නැති තත්ත්වයට පත්වුණා. රජෙය් මුදල් බැංකුවලට ෙදන්න සිදු
වුණු තත්ත්වයකට ඇෙමරිකාව පත් වුණා. එෙහම වුණත්, ලංකාව
එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙනොවී ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා.
විශාල නියඟයක් ඇතිවීම තුළින් අද අෙප් වී අස්වැන්න අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුණා නම්, ෙම් ෙවන ෙකොට අපට
පිට රට යවන්න පුඵවන් තරෙම් වී නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්
ෙවනවා. අදත් අෙප් රෙට් ෙනොෙයක් විධිෙය් පලතුරු වර්ග, එළවලු
වර්ග පිට රටවලට යවනවා. යවලා සෑෙහන ආදායම් මාර්ගයක්
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අපනයනෙයන් අපි ලබා ගන්නවා. අෙප් අපනයනය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, ආනයනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 7.5 දක්වා
අෙප් සංවර්ධනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මුළු ආසියාෙව්ම වැඩිම
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් චීනෙය් යි. ඊළඟට වැඩිම
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් කියන එක මුළු
ෙලෝකයම අද පිළිෙගන තිෙබනවා. අෙප් රට ඒ වාෙග්
තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න පුළුවන් වුෙණ්, අෙප් ෙශේෂ්ඨ ජන
නායකයා තමන්ෙග් හැඟීම් තුළින්, තමන්ෙග් දක්ෂතාවන් තුළින්,
තමන්ෙග් බුද්ධිය තුළින්, කැපවීෙමන් කටයුතු කළ නිසාය කියන
එක ෙම් රෙට් ජනතාව දැන් පිළිෙගන හමාරයි.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මහා ෙශේෂ්ඨ අය වැය ෙල්ඛනයක්. ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනය ජනාධිපතිතුමාවත්, නිලධාරින්වත් තනිවම
සකස් කළ එකක් ෙනොෙවයි. මැති ඇමතිවරුන් සමඟ ෙම් ගැන
සාකච්ඡා කළා. නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධව
ඔවුන්ෙග් අදහස් උදහස් ලබා ගත්තා. ෙමොන ආකාරයටද ෙම්ක
කරන්න ඕනෑ කියලා, ඒ අයෙග් අදහස් ලබාෙගනයි ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය සකස් කෙළේ. ඒ අනුව අද රෙට් මුළු මහත් ජනතාවටම
සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන් ආකාරෙය් අය වැයක් ෙගනල්ලා
තිෙබනවා. ඉතාම පහළ පන්තිෙය් ජීවත් වන පුද්ගලයාෙග් සිට,
ඉහළම පන්තිෙය් සිටින පුද්ගලයා දක්වා සාධාරණව ජීවත් වන්න
පුළුවන් චින්තනයක් ෙම් තුළින් ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. අද අෙප් රට කම කමෙයන් දියුණු තත්ත්වයකට පත්
කරමින් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් අය වැයට අෙප් පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා දීම ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අප සියලු
ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් වනවා.
අය වැයකින් ආර්ථික, ෙසෞඛ්ය, සමාජ සංවර්ධනය කියාත්මක
කිරීෙම්දී යම් යම් කියා මාර්ග ගන්නට සිදු වනවා. දැන් බලන්න,
ආර්ථික දියුණුව සඳහා ෙමොන තරම් කියා මාර්ග ආරම්භ කරලා
තිෙබනවාද? ෙගොවීන්ට අවශ්ය ආධාර සපයා තිෙබනවා. ජල
සම්පාදන වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර ඒ තුළින් ෙගොවි ජනතාවෙග්
ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. සෑම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා
කර තිෙබනවා. එතෙකොට අපට කාර්මික වශෙයන් දියුණු වන්න
පුළුවන්. තාක්ෂණය සහ විද්යාව තුළින් තමයි අද ෙලෝකය හුඟක්
ඉදිරියට ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් තාක්ෂණ අංශෙය්
සහ විද්යා අංශෙය් දියුණුව ටිකක් අඩුයි. ඒ ෙද්වල් දියුණු
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. තාක්ෂණ
අංශෙයන් සහ විද්යා අංශෙයන් අෙප් රට දියුණු කරලා, ෙලෝකෙය්
අෙනක් රටවල තිෙබන තත්ත්වයට අෙප් රටත් ෙගන එන්නට
එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් අමු දව්යවලින් කරන
නිෂ්පාදනයන් වැඩි කරලා ඒවා ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට
අපනයනය කිරීම තුළින් ආදායම වැඩි කර ෙගන සැපවත් ජීවිතයක්
ගත කරන්න පුළුවන් සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීම ෙම් අය වැෙය්
පරමාර්ථයයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය
වැෙයන් ෙනොෙයකුත් දීමනා ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙවන
ෙකොෙහේවත් ෙම් වාෙග් දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා මම
ඉස්ෙසල්ලාත් කිව්වා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම්වා ගැන
කල්පනා කර බලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙගොඩාක් ෙද්වල්
ෙනොමිලෙය් ලබා දීම නිසා එක්තරා පමාණයකට මිනිස්සුන්ෙග්
කම්මැළිකම වැඩි ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. මම
එංගලන්තෙය් අවුරුදු ෙදකක් හිටියා. එහි එක දවසක් වැඩට ගිෙය්
නැත්නම්, ඒ මනුස්සයාට පහුවදාට කන්න විධියක් නැහැ.
ඇෙමරිකාෙව් වුණත් තිෙබන තත්ත්වය ඒකයි. දියුණු රටවල්
වුණත් ඒ රටවල තිෙබන තත්ත්වය එෙහමයි. අෙප් රෙට්
ෙකොපමණ මිනිසුන් පමාණයක් කිසි වැඩක් කරන්ෙන් නැතිව
නිකම් ඉඳෙගන කාලා බීලා ඉන්නවාද කියලා බලන්න. ඒකයි ෙම්
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රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වය තව දුරටත් තහවුරු කරන්න
තමයි විපක්ෂය කථා කරන්ෙන්. “ෙකොෙහොම හරි කමක් නැහැ,
කාලා බීලා ඉන්න. මහන්සි වන්න එපා, දාඩිය දමන්න ඕනෑ
වන්ෙන් නැහැ, ඇඟ ෙහොලවන්න ඕනෑ නැහැ“ කියන චින්තනය
ඇති කරන්න තමයි ඔවුන් හැම දාම උත්සාහ කරන්ෙන්. අෙප්
ආදායම් මාර්ග දියුණු කෙළොත්, යටිතල පහසුකම් ඇති කරමින්
තාක්ෂණ දියුණුව, විද්යාත්මක දියුණුව ෙම් රෙට් ඇති කෙළොත්,
ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට අෙප් රටට කිට්ටු වන්න බැරි තරම් දියුණු
තත්ත්වයකට අෙප් රට පත්කර ගන්න අපට පුළුවන්. අවුරුදු
4,000ක ඉතිහාසයක් තිෙබන ජාතියක් ෙම් රෙට් ජීවත් වන්ෙන්.
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ බුද්ධියක්, ෙහොඳ ආත්ම විශ්වාසයක්, ඒ
වාෙග්ම ෙලොකු ෛධර්ය ශක්තියක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සිටින
සියලු ෙදනාටම ඒ නිසා ඉතා ෙහොඳින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීම නිසා අවුරුදු 30ක්
තිස්ෙසේ යුද්ධය පැවැති උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශ අද ෙකොපමණ
දියුණු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ පෙද්ශ පුදුමාකාර
විධියට දියුණු කරලා එහි වගා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එක
දවසකට එළවලු, පලතුරු වර්ග අරෙගන ෙලොරි 30ක්, 40ක් පමණ
ඒ පෙද්ශවලින් දඹුල්ලට එනවා. ඒ ආකාරයටම එළවලු, පලතුරු
වර්ග අරෙගන ඒ පෙද්ශවලින් ෙකොළඹටත් ෙලොරි එනවා. ඒ
විධියට අද ඒ පෙද්ශවල කෘෂි කර්මාන්තය ෙබොෙහොම දියුණු
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එෙහම දියුණුවක් තිෙබනවා කියලා
විපක්ෂය කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙද්වල්වලට විරුද්ධව තමයි
විපක්ෂය කථා කරන්ෙන්. වැඩි පිරිසකෙග් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ
කර ගැනීම සඳහා ජනතාව ඒක රාශී කර ෙගන වැඩ කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්,
මැෙල් කියන ජාති පහක් ෙම් රෙට් ජීවත් වනවා. ෙබෞද්ධ, හින්දු,
කිස්තියානි, ඉස්ලාම් කියන ෙම් ආගම් අදහන සියලු ෙදනාටම
සාධාරණව ජීවත් වන්න පුළුවන් වන ආකාරයටයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම්
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා
තුළින් ෙම් රට දියුණු කිරීෙම් දී අපි එකම ලාංකීය ජනතාවක්
හැටියට සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත් වන්න උත්සාහ කරනවා නම්,
වැඩි කාලයක් යන්න ෙපර ශී ලංකාව ආර්ථික වශෙයනුත්,
සමාජයීය වශෙයනුත් ෙලෝකෙය් ඉහළම දියුණු තත්ත්වයකට
ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම්
චින්තනය තුළ කටයුතු කරන්න කියලා මම කියනවා.
විපක්ෂය පැත්ෙත් කවුරුවත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති ෙවලාවක
පුටුවලට තමයි ෙම් ෙද්වල් අහන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙම් මන්තීවරුන් සෑම ෙදනාෙග්ම ආසනවලට යම් කිසි තාක්ෂණික
උපකරණයක් සවි කරලා, අපි කථා කරන අවස්ථාෙව් ආසනෙය්
නැති මන්තීවරුන්ට ඒ කථාව පසුව අහගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
ඇති කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කරන ෙද්වල් අහන්න
ෙකෙනකු නැති තත්ත්වයට අද පාර්ලිෙම්න්තුව පත් ෙවලා
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද තිෙබන්ෙන් ෙම් විධිෙය්
තත්ත්වයක්.
අද විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
විධායක ජනාධිපති කමය ෙහොඳ නැහැ කියලා කියනවා. විධායක
ජනාධිපති කමය නිසා තමයි ෙම් රට අද ෙම් විධියට තිෙබන්ෙන්.
ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය නැති කෙළේ ෙකොෙහොමද? අද ෙම් රට
පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇෙමරිකාෙව් පාසල්වල
දරුවන්ට ෙවඩි තබනවා. කැනඩාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවඩි
තැබුවා. චීනෙය් ජනාධිපතිතුමාට ෙබෝම්බ ගැහුවා.
අද රටවල් 11ක දවසකට සිය ගණනක් මැෙරනවා. එෙහම
තිෙබන ෙලෝකෙය්, අද එෙහම නැතුව ෙම් ආකාරයට ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, විධායක ජනාධිපති කමෙය්
සිටින ෙශේෂ්ඨ නායකයන්ෙග් පාලනය නිසායි. ඒක නැති කළාම
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ඇති ෙවන තත්ත්වය ෙමොකක් ද? ෙම් රට විනාශ කරන්න ද
කියන්ෙන්? යුෙරෝපය එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් තිබුණු තහනම
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළා. ඩයස් ෙපෝරාවල් හදලා, මුදල් ෙකෝටි
ගණන් එකතු කරලා, ඒ මිල මුදල් සියල්ලම ආපසු යවලා ෙම් රට
වැරදි තත්ත්වයට පත් කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැද්ද, කැරලි
ගහන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැද්ද කියලා බලන්න ඕනෑ.
ජනාධිපති කමය ගැන කථා කරන හැම ෙදනාමත් ෙඩොලර්,
පවුම් අරෙගනයි, ෙම්වා කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
සාක්කුවලට ෙඩොලර්, පවුම් හම්බෙවනවා; වැෙටනවා. ඒ අනුව කෑ
ගහනවා. ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, විධායක කමය
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ, මම ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑ, ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ, අරයා කරන්න ඕනෑ,
ෙමයා කරන්න ඕනෑය කියලා කියනවා. ඒ තුළින් පුළුවන් ද, රටක්
දියුණු කරන්න? ඒ තුළින් සාධාරණ, සමාදාන සමාජයක් ඇති
කරන්න පුළුවන් ද? ෙම් ගැන සාධාරණව කථා කරලා, ෙම් අය
වැයවල් ගැන කථා කරලා, ආර්ථික දියුණුව ගැන කථා කරලා, ඒ
අනුව ඒකීය ලංකාවක් හැටියට, ඒකීය ලාංකික ජාතියක් හැටියට
දියුණු තියුණු තත්ත්වයට පත් කරන්න ෙන්ද, කල්පනා කරන්න
වුවමනා කරන්ෙන් කියන එක අපි හිතන්න ඕනෑ ෙන්ද? එෙහම
එකක් අෙප් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙමොකක් ද, පාලකයාෙග්
තත්ත්වය? ඇයි, ජනතාව අපි ෙමතැනට එවා තිෙබන්ෙන්? ඒවා
සියල්ලම බලා ෙගන, ෙම්වා ආරක්ෂා කර ගන්න ෙන්ද? ඇයි, අපි
එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා තවදුරටත් සිතා
බලන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා මම ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින් විපක්ෂයට ආයාචනය කරනවා, ෙශේෂ්ඨ අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා; ෙම් රෙට් අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා
ෙම් අය වැය කියාත්මක කරමු; ආර්ථික, ෙසෞඛ්ය, සාමාජීය
වශෙයන් ෙම් රට දියුණු කරමු; එෙසේ දියුණු කරලා, ෙලෝකෙය්
දියුණු රටක් බවට පත් කරලා අෙප් මරණින් පසුව ෙශේෂ්ඨ ජාතියක්,
පරපුරක් ලංකාෙව් ඇති කරන්න, සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන
ජනතාවක් ඇති කරන්න අපි උත්සාහ කරමු කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙපොඩි කවි ෙපළක්
සකස් කර තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙය් සිටිනු
ඇතැයි සිතා ෙගනයි, ෙම් කවි ෙපළ ලිව්ෙව්. දැන් මුල් පුටුෙව්
සිටින නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා ෙවත එය ඉදිරිපත් කරනවා.
මුල් පුටුෙව් අෙප නායක තුමනි
කවිෙයන් ෙදසන්නට සිතමින් සිටිමි
සුළු කාලයක් ඇවසියි ඒකටත්
අවසර පතමි ෙද්ශනයට කවිය

කථා
සිතා
ඉතා
ෙගොතා

මාගම්පුර වරාය බිහි කර
අහස් යානා ෙතොටුෙපොළ
ජාත්යන්තර ෙසල්ලම් පිටියක්
ඉදිරියටම යයි දකුෙණ් ජනතා

දුන්නා
ලැබුණා
තිෙබනා
ෙසොබනා

නගෙර් පාරවල් දියුණුවට සදා
ගෙම් පාරවල් කාපට් කරලා
පාලම් දහසක් ගම්වල සදා
ගම්මු පුදුම වී ෙම්වා බලා

ඇත
ඇත
ඇත
ඇත

ධීවරයන් සඳහා ෙපොඩි වරාය
ෙගොවිතැන් කරන්නට සැම තැන ජලාශ
බීමට ඇවසි ජලය ද නළ මඟින් ල
ජනතා සතුට ෙකොපමණදැයි කිව හැකි

ද
ද
ද
ද
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ෙකෝටි ගණන් වැය කෙළේ අය වැෙයන් ෙම
දහම් පාසැලුත් දියුණුෙව අගය ෙයො
චිත්ත සන්තානයත් ෙසට මඟට ෙව

දා
දා
දා
දා

දුම්රිය මඟත් යාපනයට ෙගන ගිෙය්
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ට
ට
ට
ට

ෙගොවි ජනතා දියුණුව අති විශිෂ්ඨ
සහල්වලින් රට ෙපෝෂණ කිරීම
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉදිරියට දීම
ෙගොවිජනතාව සැප සම්පත් ලබා වි

ය
ය
ය
ය

හලාවතත් එරාවුරුත් මාළු ෙවළඳ ෙපොළ හැදු
පෑලියෙගොඩ මීගමුෙවත් ෙවන්ෙද්සිය නැං වූ
යටිතල පහසුකම් ධීවර ජන ලැබු
මූෙදන් ලැෙබන ආදායම වැඩි වූ

වා
වා
වා
වා

රට රැකියා ඇඳුම් ෙසේවක පංතිය
විශාම මැටුප් ලබා සැනසීම
සැලැස්වීම නම් අති වැදගත් බව
දරුවන් පත් ෙවතියි ෙබොෙහොමත් සතුට

ට
ට
ට
ට

ආනයනය සීමා ෙකොට කර්මාන්ත දියුණු ක
පගතිශීලි සංවර්ධනයක් සිරිලක තුළ බිහි ක
ෙගෝලීය තරගෙය් ඉහළටම ලක් ක
සිරිලෙක් ෙගෞරවය අභිමානයට අද ලක් ක

ළා
ළා
ළා
ළා

අනියම් ෙසේවයක් කළ තරුණ තරුණිය
තිර ෙසේවයට බඳවා ගැණුමත් මනර
තරුණ වියට පත් ෙම් හැම අදරි
ෙසේවය කරණු ඇත රට නැගුමට ඉහළි

න්
න්
න්
න්

මහෙපොළ සහන ආධාර පන්දාහ
ඉෙගන ගන්න දරුවන් හිතට ගත යුතු
මව්පියන්ට පහසුව මින් සැලෙසනව
ජාතිෙය් අනාගතයට ෙමය දිරි දීම

යි
යි
යි
යි

අද වපුරන වැඩ සියල්ල අනාගෙත් පරපුර ට
යි
අද ජීවත් වන සැම ෙදන ෙම් ගැන නම් සිතිය යුතු
යි
පුද්ගල ෛවරය තිබුෙණොත් ජාතිය ෙගොඩ නැඟුම ෙහොර යි
සමගි වුෙවොත් සැම ෙදන ඉදිරියට ෙහොඳ
යි
ලක් දරුවන්ෙග දියුණුව ගැන බැලු
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ජනපතිතුමා අද අෙප ෙම් විධා
ෙලෝෙකම නම්බු ලැබ ඉතිහාසෙය්
ලක් ජනයාට සැප සම්පත් ලැබ
ජාති ෙදොහීන් හට ඇත මහත්

යක
ලක
නිසැක
දුක

ජනවරමක් එනවා ජනවාරි මාස
ජනපතිතුමා වැජෙඹයි ජනතා හද
තුන්ෙවනි වතාෙවත් ජනතා බලය
රට ෙකරුමට ලැෙබ්වා තුණුරුවන්

තුළ
තුළ
තුළ
බල

රජෙය් විපක්ෂ ගුණවත්
රට දියුණුවට නිතරම වැඩ කරන
ෙසට පිරිසක් බැවින් ජනතා හිත
සැෙවොම එක්ව රට දියුණට කරමු

මහත්වරු
ගරු
මිතුරු
හුරු

සිරිලක ගම්මාන සැමටම එකම
දශ ලක්ෂයක් පිදුවා ජනපතිෙග
කිසිදා ඉතිහාෙස සිදු ෙනොවුනි ෙම්
අද ගම්මුන් වැඳ වැෙටතියි තබා සිත

ෙලසින්
සිතින්
ෙලසින්
තුටින්

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම රීති පශ්නය
කවිෙයන්ම අහන්නම්.
සභාව අත හැර යූඑන්පිය
ටීඑන්ඒ එකට පුටු ටික පාවා

පැන්නා
දුන්නා

කිසිම ෙකෙනකු නැහැ යූඑන්පී එෙක්, ඔක්ෙකොම පැන්නා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. The next speaker is the
Hon. Sivasakthi Ananthan.
[ .ப. 11.33]

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
2015ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த்திட்ட விவாதத்திேல,
எனக்கு
ன் உைரயாற்றிய மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர்
அவர்கள், வட மாகாணத்திேல பாாிய அபிவி த்திகள்
நைடெபற்றி ப்பைதத் தான் விமானத்தில் ெசல் ம்ெபா
பார்த்ததாக இங்ேக குறிப்பிட்டார். உண்ைமயிேல அவர்
தைரவழியாக
வந்தி ந்தால்,
வடக்கி ம்
கிழக்கி ம்

812

குறிப்பாக, ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்
க்கின்ற மக்கள் எந்த
நிைலயில் வாழ்கின்றார்கள் என்பைதப் பார்க்கக்கூ யதாக
இ ந்தி க்கும்.
எனேவ,
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்
பட்
க்கின்ற மக்கள் இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில் எப்ப
றக்கணிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள் என்பைத நான் இங்கு
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயிேல அந்த மக்களின்
பிரதிநிதியாக இந்தச் சைபக்கு வ ைகதந்த நான், இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தால்
அவர்க க்கு
எவ்வித
நன்ைம ம்
கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன். இதற்கு
ன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர
ெசல த் திட்டங்களினா ம் அங்கு எ வித அதிசய ம்
நிகழ்ந் விடவில்ைல.
தமிழ் மக்கள் மீதான வன் ைறத் தாக்குதல்கைள மிகத்
தீவிரமாகக் கட்டவிழ்த் விட்ட ஸ்ரீ லங்கா அரசு, 2009ஆம்
ஆண்
மிகப் ெபாிய மனிதப் ேபரவலத் டன்
த்தத்ைத
த்தி ள்ள . மனிதத் வத் க்கு எதிரான குற்றங்கள்,
மனித உாிைம மீறல்கள், மனிதகுலப் ப ெகாைலக டன்
த்தப்பட்
க்கும் ெகா ய
த்தத்தின் பாதிப் க்
களி
ந்
எம
மக்கள் இன் ம் மீட்சி ெபறவில்ைல.
இன் ம்கூட, பல்லாயிரக்கணக்காரனவர்கள் தம
ர் க
நில லங்க க்குத் தி ம்ப
யாமல், அகதி
காம்களி ம்
தற்கா கக் கூடாரங்களி ம் வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றனர்.
ெநறிதவறிய இந்த
த்தம் எம
மக்க க்கு ஏற்ப த்திய
இழப் கள், அழி கள், பாதிப் கள், வ கள், அவலங்கள்
ெதாடர்பில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் ாிதல்கள்தான் என்ன?
இைவ
ெதாடர்பில்
இந்த
அரசு
எைத
விளங்கிக்ெகாண் ள்ள ?
இளம்வயதில்
விதைவகளாக்
கப்பட்ேடார், அங்க னர்களாக்கப்பட்ேடார், பலவந்தப்ப த்
தப்பட்
காணாமல்ேபாகச் ெசய்யப்பட்ேடார், சந்ேதகத்தின்
ெபயாில்
ைக ெசய்யப்பட்
சட்டத் க்கு
ரணாகத்
த த் ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் ேபசும் இைளஞர் - வதிகள்,
எவ்வித நீதி விசாரைண ம்
குற்றங்க மின்றி தம
இளம்பராய வாழ்க்ைகக் காலத்ைதச் சிைறக்கூடங்க க்குள்
கழிக்க நிர்ப்பந்திக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகள்,
ெபற்ேறாைர இழந் , தங்கிவா ம் சி வர் - சி மிகள்,
தனித் விடப்பட் ள்ள
த்த பிரைஜகள், ெபண்கைளத்
தைலைமத் வமாகக்ெகாண்ட
கு ம்பங்கள்,
ெதாழில்
ஆதாரமின்றி அல்ல
ம்
ன்னாள் ேபாராளிகள் என்
இப்ப ச் சிைதக்கப்பட்ட, பாதிக்கப்பட்ட ஒ
ச கமாகேவ
நாம் நிகழ்காலத்தில் சீவித் க்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
ெநஞ்ைச அ த் ம் அபத்தமான, அ வ ப்பான,
த்த
சம்பவங்களின்
எச்செசாச்ச
சாட்சியங்களாக,
யரக்
காட்சிகளாக,
இனி ம்
இழப்பதற்குத்
தம்மிடம்
எ
மற்றவர்களாக
எம
மக்கள்
ஊழிக்காலத்தில்
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றனர்.
த்தத்தால் உடல், உள,
ெபா ளாதார ாீதியாக மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள
எம
மக்கள்மீ
இந்த அரசு ெகாண் ள்ள காிசைனதான்
என்ன?
த்தகப் ைபகைளத் ேதாளில் தாங்கிக்ெகாண்
பள்ளிக்குப் ேபாகும் பிள்ைளக க்குப் பதிலாக உடல்களில்
ப்பாக்கிச்
சன்னங்கைள ம்
எறிகைணச்
சிதறல்
ண் கைள ம்
சுமந் ெகாண்
பள்ளிக்குப்ேபாகும்
ஆசியாவின் அதிசயத்ைத நாம் இன்
இலங்ைகயில்
காண்கிேறாம்.
வன்னிப்
ெப நிலப்பரப்பில்
எம
விவசாயிகள்
தன்னிைற ப்
ெபா ளாதாரத்ேதா
ெப
வாழ்க்ைக
வாழ்ந்தவர்கள்.
பசித்
வந்தா க்கு
மனம்
ஒப்பி,
உணவளித்தவர்கள்.
இல்லாேதா க்கும்
உவந்தளித்
இல்லாைமைய
இல்லாமல்
ெசய்தவர்கள்.
"வந்தாைர
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வாழைவக்கும் மி" என் சிறப்பிக்கப்பட்ட வன்னிப் பிரேதச
விவசாய விைளநிலங்களின் இன்ைறய நிைலைம என்ன?
விவசாயத்ைதத்
தம
ஜீவேனாபாயத்
ெதாழிலாகக்
ெகாண் ள்ள மக்களின் நிைலைமதான் என்ன? தத்தம
ர் க
நிலங்களில்
உ
ண் ,
பசியாறி,
உறங்கிக்
களித்தி ந்த எம
மக்களின் வாழ்த க்கான
லங்கைளப்
ெபயர்த் ப் பிய்த்ெதறிந் , ெச ைம மிகுந்த விவசாய
விைளநிலங்கைள இரா வத் ேதைவக க்காக ஆக்கிரமித் ,
வ ைம, பசி, பட் னிச்சா க்குள் சிக்கைவக்கப்பட் ள்ள எம
மக்க க்கு இந்த வர
ெசல த்திட்டம் என்ன பாிகாரம்
ெசால் கின்ற ?
இ தி
த்தத்தில் ஏற்ப த்தப்பட்ட இலட்சக்கணக்கான
உயிர்
இழப் க்க க்கும்
பில் யன்
கணக்கான
ெசாத்தழி க க்கும், ஐந்தாண் கள் கடந் ம் நஷ்டஈ கள்
வழங்கப்படவில்ைல. தம
வாழ்விடங்களி
ந்
எம
மக்கள்
பலவந்தமாக
ெவளிேயற்றப்பட்ட
பின்னர்
அம்மக்க க்கு உாித் ைடய
விவசாய உபகரணங்கள்,
மீன்பி
உபகரணங்கள், ஆைல இயந்திரங்கள், பட்டைற
இயந்திரங்கள்,
கனரக
வாகனங்கள்,
பாரஊர்திகள்,
சிற் ர்திகள் என்பன
ைமயாகேவா அன்றி பகுதியாகேவா
ெதன்னிலங்ைகக்குக்
கடத்திச்ெசல்லப்பட்
விற்பைன
ெசய்யப்பட்டன. ெப ந்ெதாைகயான உழ இயந்திரங்க ம்
உழ
மா க ம் பசு மா க ம் அவ்வாேற கடத்திச்
ெசல்லப்பட்டன. ஆனால், அவற் க்குாிய இழப்பீட்ைட
வழங்குவதற்கும் இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் வழிவைக
ெசய்யப்படவில்ைல.
தற்ேபா வன்னிப் ெப நிலப்பரப்பில் மாாி மைழக்காலம்
ஆரம்பித் ள்ள . தற்கா கக் ெகாட்டைககள், தறப்பாள்
கு ல்கள் சகிதம் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள
திய கு ேயற்றப்
பகுதிக ம் மாதிாிக் கிராமங்க ம் ேச ம் சகதி மாக
மாறி ள்ளன. க ங்காற் டன் கூ ய கனமைழ அங்கு
வசித் வ ம் எம மக்களின் இயல் வாழ்க்ைகையப் ரட் ப்
ேபாட் ள்ள . உயிர் வாழ்வதற்கான உண
ேதடல்க ம்
அதற்கான
ெதாழில்
வாய்ப் க்க மின்றி
அவர்கள்
அவஸ்ைதப்ப கின்றனர். ஏைனய மக்க ட ம் நகரப்
பகுதி ட ம்
ச கத்ெதாடர்
அ க்கப்பட்டவர்களாக
அவர்கள் தனித் விடப்பட் ள்ளனர்.
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதாகக் கூறிக்ெகாண் , எம
மக்க க்கு
உாித் ைடய,
உயிர்
வாழ்வதற்கு
ஊட்டமளிக்கக்கூ ய,
நீண்டகாலப்
பயன்த ம்
வளங்கைளக்ெகாண்ட அவர்கள
ர் க நிலங்க க்கு
அவர்கைள
அ ப்பாமல்,
மனிதர்கள்
வாழ்வதற்குப்
ெபா த்தமற்ற பிறிேதாாிடத்தில், அதாவ
கா ெவட் ப்
திதாக
ஏற்ப த்தப்பட்ட
கு ேயற்ற
நிலங்களி ம்
ெவட்டெவளிகளி ம் மரநிழல்க க்குக்கீ ம் ெகாண் ெசன்
இறக்கிவிட் ள்ள இந்த அரசு, அந்த மக்களின் ெதாழில்
வ மானத் க்கும் நிரந்தர வாழ்வாதாரத் க்கும் இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் பாிந் ைர ெசய்யவில்ைல.
நீதிையக் ெகான் , சமத் வத் க்குச் சவக்குழி ெவட் ,
தனி மனித உாிைமகள், சுயெகளரவ வாழ்ைவப்
ைதத்
இரா வ அடக்கு ைறக க்குள் ம்
ற் ைகக்குள் ம்
வாழ நிர்ப்பந்திக்கப்பட் ள்ள எம
மக்க க்கு இந்த வர
ெசல த்திட்டம்
இன் ேமார்
இ யாகத்
தைலயில்
இறங்கி ள்ள .
எம
மக்க க்கு
இைழக்கப்பட்ட
வஞ்சிப் க்கும் வன்மத்தின் உச்சக்கட்டத் க்குமான வர
ெசல த்திட்டம் இ வாகும். இனக்குேராதத் க்கும் இ நல்ல
எ ேகாளாகும்.
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ெபா வாகேவ
இலங்ைக
அரசியல்
நிைலைமகள்,
க்கியத் வம் ெபற் ள்ள ெபா ளாதார
ன்ென ப் கள்
பற்றிய ேதைவகள்மீ அதிக ஆதிக்கம் ெச த் வைதப் பல
சந்தர்ப்பங்களில் காண
கின்ற . இந்த அரசாங்கம்
தயாாித் ள்ள வர
ெசல த்திட்டத் க்குப் பின்னால் இந்த
நிைலைமகள் ெதளிவாகேவ லப்ப கின்றன. அ ஜனாதிபதி
அவர்களின் ெசல்வாக்குக்கு உட்பட்டதாக ம் உள்ள .
தற்ேபா
ஜனாதிபதி ேதர்தைல நடத் வ
ெதாடர்பி ம்
கவனம் ெச த்தப்ப கின்ற . அதற்கு ஆதாரமாக ம் இந்த
வர
ெசல த்திட்டம் தயாாிக்கப்பட் ள்ள . உண்ைமயில்
வாக்குச்
சு காிப்ைப
இலக்காகக்ெகாண்
தயாாிக்கப்
பட் ள்ள
வர
ெசல த்திட்டம்தான்
இ
என்ப
ம ப்பதற்கில்ைல. அத் டன், எம
மக்கைள ஏறி மிதித்த,
ஏய்த் ப்பிைழத்த வர ெசல த்திட்ட ம் இ வாகும்.
இலங்ைக பல் ன, பல்ெமாழி, பல்மத, பல்கலாசாரத்
ெதாகுதிகளின் கூட் ைணப்
ஆகும். ஆனால், இதைன
உட்கிடக்ைகயாகக்ெகாண் இலங்ைகத் ேதசியவாதம் எ ச்சி
ெபறவில்ைல. இலங்ைகத் ேதசியம் என்ப ெப ம்பான்ைமச்
ச கத்தின் ேதசியம் என்ேற சித்தாிக்கப்பட்
வந் ள்ள .
ஏைனய சி பான்ைமச் ச கங்கைள, சிங்கள ெபளத்தர்கள்
அல்லாத ச கங்கைள நசுக்கி, ஒ க்கி, அடக்கி ஆ ம்
அரசாங்கங்கள்தான்
இன் வைரக்கும்
ஆட்சியி
ந்
வந் ள்ளன.
இனவாதத்ைத ம்
வன் ைறைய ம்
ேதாற் வித் , அதைன ஊக்குவித்
சர்வாதிகார ஆட்சிைய
நடத்திக்ெகாண்
ப்பவர்கள்,
இப்ேபா ம்
தமிழ்ேபசும்
மக்க க்கு எதிராகத்தான் இயங்கிக்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ேதசிய
இனப்பிரச்சிைனக்கு
உாிய
தீர்ைவக்
காண்பதற்கான
ேபச்சுவார்த்ைதகளில்
ஈ ப வதற்கான
தத்தம ெபா ப்ைபக்கூட ம த ப்பவர்கள்தாம், இன்ைறய
ஆட்சியாளர்களாக ம்
உள்ளனர்.
தமிழ்
மக்களின்
உணர் க க்கும் நியாயமான ேகாாிக்ைகக க்கும் அரசியல்
அபிலாைசக க்கும் மாறாக இந்த அரசாங்கம் ெசயற்பட்
வந் ள்ள . தமிழ் மக்களின் இ ப் க்கான அைடயாளம்
சார்ந்த
பிரச்சிைனகைள,
வாழ் ாிைம
விவகாரத்ைதப்
பயங்கரவாதமாகச்
சித்தாித் க்
காட் ம்
ஆதிக்க
அரசியைலத்தான்
இந்த அரசாங்கம் காலாகாலமாகச்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற . இந்த ஆதிக்க அரசிய ன்
ஆணிேவர்தான் இந்த வர ெசல த்திட்டத்தி ம் ைமயமாக
இைழேயா
ள்ள .
"வி தைலப்
கள் அைமப்பினைர அழித் விட்ேடாம்;
இனி அபிவி த்திதான் எங்கள் ஒேர இலக்கு" என்
இந்த
அரைசப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்பவர்கள் கூ கின்றனர்.
ஆனால், ஆ தம் தாங்கிய தமிழ்ப் ேபாராளிக் கு க்கள் தமிழர்
தாயகப்பகுதிகளில் உ வாக்கம் ெபற்றதற்கான காரணங்கைள
அவர்கள் சிந்திக்கத் தவறிவிட்டனர். த்தத் க்குக் காரணமான
அரசியல்
சூழைம கள்
மைறக்கப்பட் ,
மக்க க்கான
அபிவி த்திேய
இங்கு
பிரதான
பிரச்சிைனயாகக்
காட்டப்ப கின்ற . உண்ைமயில் ேதசிய ஒ க்கு ைற எ ம்
அரசிய ன் விைளவாகேவ ஆ தப் ேபாராட்டம் ேதாற்றம்
ெபற்ற . அதன் உச்சக்கட்டப் ெப ேப தான், தமிழ்
மக்களின் நலனி ம் பா காப்பி ம் காிசைன ெகாண் ள்ள
சர்வேதச நா களின் தைலயீ கள் ஆகும். பிாித்தானியாவின்
ஆட்சியில்
இலங்ைக
இ ந்தேபா ,
தி
வசதிகள்,
ேபாக்குவரத்
வசதிகள்,
மின்சார
வசதிகள்,
ெதாைலத்ெதாடர்
வசதிகள்
ைமப்ப த்தப்பட்
ந்தன.
ஆனால், அன்
இந்தச் ேசைவகள், வசதிகள் எல்லாம்
இ ந் ம்கூட,
அவர்களிடமி ந்
வி தைலையக்
ேகாாினார்கள். இன் நாம் அடக்கு ைற, ஒ க்கு ைற எ ம்
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[ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා]

அ ைமச் சகதிக்குள்ளி ந் ம் ஆதிக்க அரசிய
ந் ம்
வி தைல ேகா ம்ேபா மட் ம் தி வசதிகள், ேபாக்குவரத்
வசதிகள், மின்சார வசதிகள், ெதாைலத்ெதாடர்
வசதிகள்
என்பவற்ைறக் காரணம் காட் வ
எப்ப
நியாயமாகும்?
அதி ம் தமிழர் தாயகப் பிரேதசங்களில் இனங்க க்கிைடயில்
ரண்பாட்ைடத்
ேதாற் விக்கும்
கு ேயற்றங்கள்,
சட்டவிேராதக் காடழிப் கள், காணி அபகாிப் கள், ெபளத்த
மயமாக்கல்கள், இரா வ வல்வைளப் கள், இயற்ைகவள,
கனியவளச் சுரண்டல்கள் என்பன சீரான நிகழ்ச்சிநிர ன்
பிரகாரம்
தமிழர்
கு நிைலப்பரம்பைலச்
ச தியாக
மாற்றியைமக்கும்
வைகயில்,
இயந்திரகதியில்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கும் சூழ ல், தமிழ் மக்களின்
சுயநிர்ணய
உாிைமக்கான
தன்னாட்சி
அலகுக்கான
ேபாராட்டத்தின்
ேதைவ,
அதன்
அவசியம்
இன் ம்
ேமெல ந்
ாியம் ெபற் க் கூர்ைமெப வ
தவிர்க்க
யாதெதான்றாகிற .
'ஸ்ெகாட்லாந் ' நாட் ப் ெபா மக்களின் வி தைல
ேவட்ைகக்கான மனவி ப்பறி ம் - க த்தறி ம் ெபா
வாக்ெக ப் க்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கிய, ஜனநாயகத்தின் உச்ச
மதிப் த் தன்ைமைய ெவளிப்ப த்திய பிாித்தானியா ேபான்ற
நா கைள
விமர்சிப்பதற்கு
ஸ்ரீலங்கா
அரசுக்கு
எந்த
ேயாக்கியைத ம் கிைடயா . ஜனநாயகத்தின் மிகச்சிறந்த
பண் கைள மாசும வற்
ெவளிப்ப த்தச் ஸ்ரீலங்கா அரசு
அவர்களிடமி ந் கற் த்ேதற ேவண்
ள்ள . அவர்கைள
ன்மாதிாியாகக்ெகாண்
ஈழத்தமிழர்களின்
சுயாட்சி
உாிைமக்கான ெபா சன வாக்ெக ப்ைப நடத்தேவண் ம்
என்பேத உலெகல்லாம் பரந் வா ம் தமிழ் மக்களின் ஒ மித்த
வ வான ேகாாிக்ைகயாகும். சர்வேதச பிரகடனங்கைள ம்
மனித மாண் வி மியங்கைள ம் மனித உாிைமகைள ம்
மதித்தல், பா காத்தல், பின்பற்றல், அவற்ைறக் ெகளரவித்தல்
ெதாடர்பில் ஸ்ரீலங்கா அரசின் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய,
ெபா ப் ணர்ச்சிைய சர்வேதச நா கள் அள
ெசய்வதற்கு
இ
ஒ
க வியாக ம் பயன்ப த்தப்படலாம். இலங்ைக
ஒற்ைறயாட்சி நாடாக ம் மத்தியப்ப த்தப்பட்ட அதிகாரத்ைத
உைடயதாக ம் இ க்கேவண் ம் என்பதற்காகச் சமஷ்
அரசியல் பற்றிய ேபச்சுக்குக்கூடத் தவறான அர்த்தம்
ேபாதிக்கப்ப கின்ற .
சி பான்ைம
இனங்கள்
அரச
அதிகாரத்தி ம் அரசிய
ம் சம பங்கிைனப்ெபறேவண் ம்.
அரசியல் யாப்
ஒ
ைமயவாதத்தி
ந்
பன்ைமவாதம்
ேநாக்கி நகர்த்தப்பட ேவண் ம் என்ப சமஷ் அரசிய ன்
க்கிய கூறாகும். அந்த வைகயில் நாம் சமஷ்
அதிகார
அலகிைனக்
ேகா வதில்
தவேற மில்ைல.
அதற்கு
நியாயமான காரணங்க ம் எம்மிடம் பல உண் .
த்தத்தால்
உ க்குைலக்கப்பட் ள்ள
வடக்கு,
கிழக்கி ள்ள தமிழ்ேபசும் மக்க க்கு விேசட திட்டங்கைள
வழங்குவ
ெதாடர்பில் சிந்திப்பதற்குக்கூட இடமளிக்காத
அரசுக்குப்
ேபாினவாத
சித்தாந்தம்
ைரேயறி ள்ள .
ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தின், அதி ம் குறிப்பாக வாாிசு
தலாளித் வ நலன்கைளப் பா காப்பதிேலேய ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் மிக ம் கவனெம த் ச்
ெசயற்பட்
வ கின்றார். இ பற்றி இந்தச் சைபயி ள்ள
சிங்கள
உ ப்பினர்கள்
என்ைன
விட ம்
விாிவாகப்
ேபசக்கூ ய
தகுதிையக்
ெகாண் ள்ளனர்.
மக்கள்நல
அரசுக்குாிய வி மியங்கள், நைட ைறகள் சார்ந்தில்லாமல்
ஆட்சியாளர்களின்
கு கிய
இலாப
ேநாக்கங்க க்கும்
அவர்களின் அரசியல் இ ப் க்கும் பயன்தரக்கூ ய வர
ெசல த்திட்டேம இந்த வ ட ம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .
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மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் ஆதாரம் என்ப , தனிச்
சிங்கள,
ெபளத்த
ெப ம்பான்ைமயினம்
என்பதாகச்
சு ங்கிவிட்ட .
இந்த
மாையையப்
ப தில்லாமல்
பா காக்கேவ
இந்த
வர
ெசல த்திட்டம்
பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . ஆகேவ, வி தைல ேபான்ற
ஜனநாயகப் பண் கைள இல்லாெதாழிக்கும் ெசயல்திட்டம்
இந்த அரசின் ெகாள்ைகயாக உள்ள . குறிப்பாக, சர்வஜன
வாக்குாிைம, ேதர்தல் அரசியல், பாரா மன்ற அரசியல்
ேபான்ற
ச கநல
அரசு
நிைலெப வதற்கு
ைனப் க்காட் ம் சூழ ல், சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் தம
ஆதரவாளர்க க்குச்
ச ைககைள
வாாி
இைறக்கும்
ரவலர்களாகேவ மாறி ள்ளனர். ெபளத்தர்கள் அல்லாத
ச கங்க க்குக்
கிைடக்கேவண் ய
நியாயமான
ேசைவகைள ம் பங்கீ கைள ம் பறித்ெத த் , அவற்ைற ம்
ெபளத்தர்க க்கு மட் ேம அள்ளி வழங்கும் ரவலர்களாக
இவர்கள்
பணிெசய்யத்
தைலப்பட் ள்ளனர்.
இவ்வாறானெதா
ரவலர்
அரசியல்
ேமலாதிக்க
பின் லத்தில்தான்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அரசும்
அதிகாரத் க்கான
ேபாட் யில்
மிகத்
தீவிரமாகப்
பங்குெகாண்
வ கின்ற . இந்தப் ேபாட்
அரசியல்
காரணமாகேவ எம
மக்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய
நியாயமான
உாிைமகைள ம்
ேசைவகைள ம்கூடத்
தரம த்
தம
ச கம்
சார்
நலன்கைள
ேமம்ப த் வதற்கான வர ெசல த்திட்டத்ைத எங்கள் மீ
திணித் ள்ள .

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
சம்

அன்பர், சட்டவரம்ைப மீறிப் ேபசுகிறார். ேநற்
க்குச் ெசன் எல்லாத் தமிழர்க க்கும் நீர் வழங்க -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Sivasakthi
Ananthan, you have only one more minute.
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

உங்க ைடய
ேநரத்தில்
ேநரத்ைத எ க்க ேவண்டாம்.

ேபசுங்கள்!

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.

என்

ைடய
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

இ எம மக்களின் நல க்கு விேராதமான, பாதகமான
வர
ெசல த் திட்டமாகும். ஆதலால், மக்கள்நல அரசியல்
நீக்கம் ெசய்யப்பட்ட, ேபாினவாத அரசியல் ேநாக்கு சார்ந்
ெசய்யப்ப ம் எந்தத் திட்டங்க ம் அபிவி த்திக ம் எம
மக்க க்கு எந்த நல்லவற்ைற ம் ெகாண் வந் ேசர்க்கா .
நான் இந்தச் சைபயிேல அங்கத் வம் வகிக்கும் காலம்
ெதாடங்கி
இன் வைர
எந்த
வர ெசல த்
திட்ட
விவாதங்களாயி ம் சாி, ஏைனய
ைறகள் சார்ந்த எந்த
விவாதங்களாயி ம் சாி -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! உங்க
நி த்திக்ெகாள் ங்கள்.

ைடய ேபச்ைச

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

Okay.
-அைவ தமிழ் மக்க க்கு நம்பிக்ைகயான, காத்திரமான,
ெபா த்தமான ெதாி கைள ன்ைவக்கத் தவறி ள்ளன. இந்த
வர
ெசல த்திட்ட விவாதம்கூட சம்பிரதாய ர்வமான
சடங்கு நிகழ்வாகேவ பார்க்கப்பட ேவண் ம். அந்தவைகயில்,
எம
மக்க க்கு ேவதைனப்ப வைதவிட ேவ
மார்க்கம்
எ
ம் இல்ைல. நன்றி.
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ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්. එපමණයි මට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. මම ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා, තලතා
අතුෙකෝරල මන්තීතුමියෙග් ෙද්ශපාලන සිතුම් පැතුම්. ඒ වාෙග්ම
මම ෙහොඳින් දන්නවා, අෙප් යාපනෙය් මන්තීතුමියෙග්ත් සිතුම්
පැතුම්. ෙකෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂය? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
දහවැනි අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එක්සත් ජාතික
පක්ෂය පැත්ෙතන් ඇහුවා, "ෙකෝ අලි?" කියලා. එදාත් අලි ටික
නැහැ; අදත් අලි ටික නැහැ. ෙහටත් අලි නැති වනවාය කියන එක
තමයි ෙම් දහවැනි අය වැය ෙල්ඛනය කියා පාන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ගරු
අස්වර් මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම TNA එෙක් ගරු
මන්තීතුමාට පළමුෙවන්ම පිළිතුරක් ෙදන්න කැමැතියි. ගරු
මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
තමයි, තස්තවාදය අවසන් කරලා, රෙට් එක් ෙසේසත්භාවය ඇති
කරලා ෙප්දුරුතුඩුෙව් සිට ෙදවුන්දරතුඩුවටත්, නැෙඟනහිර සිට
බටහිරටත් ඕනෑම ෙකෙනකුට යන්න එන්න, ෙවෙළඳාමක්
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කෙළේ. අෙප් අය වැය
ෙල්ඛනවලින් තමයි ඉතිහාසෙය් සිට ගත්තාම පළමු වතාවට උතුරු
පළාතට, නැෙඟනහිර පළාතට විශාලතම ආෙයෝජනයක් ලබා
දුන්ෙන් කියන එකත් මා ඔබතුමාට මතක් කරන්නට ඕනෑ. උතුරු
හා නැෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවෙග් හා එම පළාත්වල ෙභෞතික
දියුණුව ඇති කරලා සියයට 20ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ලබා දී
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඔබ පළාතට මීට ෙපර ලැබුෙණ්
නැහැ. අද උතුරු පළාෙත් හැම දරුෙවක්ම පාසල් යනවා. දහස්
ගණන් නිවාස හදලා තිෙබනවා. නිවාස විතරක් ෙනොෙවයි, දහස්
ගණන් - [බාධා කිරීමක්]

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු ඇමතිතුමා,-

[පූ.භා. 11.53]

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

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විසින් අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය තවත් අවධියකට ෙගන
යන්නට ඉදිරිපත් කර තිෙබන එතුමාෙග් දසවැනි අය වැය කථාවට
අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදමින්, ඒ වාෙග්ම එමඟින් අෙප්
රෙට් ආනාගතය පිළිබඳව ජනිත කරන විශ්වාසය හා ශක්තිය
පිළිබඳව අද ෙමම අය වැය විවාදෙය්දී මා සිහිපත් කර වන්නට
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
අද ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමිය, ජීවතුන් අතර නැති ඔබතුමියෙග් ආදරණීය
ස්වාමි පුරුෂයා මෙග් හිටපු මිතෙයක්. ඒ කාලෙය් එතුමා කිව්වා,
උතුරට යන්න දුම්රිය නැහැ කියලා. අද එතුමා ජීවත්ව සිටියා නම්
කියනවා, "මෙග් ආදරණීය බිරිඳට දුම්රිෙය් නැඟලා යාපනයට
යන්න පුළුවන්. අෙන්, මෙග් බිරිඳට ෙකොයි තරම් සතුටක්ද
ජනාධිපතිතුමා ඇති කෙළේ" කියලා. ඒ නිසා ඇත්ත කථා කරමු.

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
உட்கா ங்கள்! உட்கா ங்கள்!

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

අපි ඉන්නවා.

ගරු ඇමතිතුමනි, තරහා ගන්න එපා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඔබතුමියන්ලා ෙදෙපොළ, "එක්සත් ජාතික පක්ෂය" නම්, මා
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අවසානය කියලාත් කියනවා.
ඔබතුමියන්ලා ෙදෙදනාටම මම ගරු කරනවා. ඔබ ෙදෙපොළ

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! Hon. Minister, there is a point of Order
being raised by Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran.
Hon. (Mrs.) Maheswaran, what is your point of Order?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

Northවල schools වහලා තිෙබනවා. Valikamam Northවල
ෙගොඩක් schools වහලා තිෙබනවා. යන්න බැහැ.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

මාක්ස් පළමුවැනි ෙකොමියුනිස්ට් පකාශනය නිකුත් කළා.
ෙලෝකෙය් ධනවාදෙය් ඇති වන මහා විනාශකාරි පෙභ්දයන්
පිළිබඳව, පීඩිතයන් හා වැඩ කරන ජනතාවෙග් පශ්නවලට විසඳුම්
මාර්ගයක් ඇති කර ගැනීම පිළිබඳව ඔහු අපිට සිහිපත් කළා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත
වනෙකොට, ෙම් මාසෙය් මුල වනෙකොට ගරු විකමරත්න
මැතිතුමන්ලා වැඳ පුදා ගත්ත ඒ ඇෙමරිකානු ආර්ථිකය ඉක්මවලා,
මහජන චීනය ෙලෝකෙය් බලවත්ම ආර්ථිකය බවට අද පත් ෙවලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමන්න ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන
ෙවනස. ෙලෝකෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙවනස-

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

කවුද වැහුෙව්? අපි වසා තිබූ හැම පාසලක්ම විවෘත කළා.
උතුෙර් දරුවන්ට මීට ෙපර ෙනොතිබුණු සම්පත් පමාණයක්
තමන්ෙග් පාසල්වල ලබා ගන්න පුළුවන් යුගයක් ඇති කිරීම ගැන
මාතාවක් හැටියට ඔබතුමිය සතුටු විය යුතුයි. පක්ෂ අත හරින්න.
මාතාවක් හැටියට සතුටු විය යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි රට එක්ෙසේසත් කළා
පමණක් ෙනොෙවයි. රට එක්ෙසේසත් ෙකොට රෙට් ෙද්ශපාලන
ස්ථාවර බව ඇති කර තිෙබනවා; ආර්ථික ස්ථාවර බව ඇති කර
තිෙබනවා. We have brought about economic and political

stability to this country under the leadership of His
Excellency the President. Political stability draws
economic development. Economic development draws
new investment and new growth. New growth will ease
off the problems of the people of different strata of
society. Of course, it does not happen in a day. That is the
vision of His Excellency the President: to make Sri Lanka
the “Wonder of Asia”.
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ගරු ඇමතිතුමා, ෙකොච්චර ෙහොඳද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමා, ෙකොච්චර ෙහොඳද කියා අහගන්න. 1949 මාඕ
ෙසේතුංතුමාෙග් නායකත්වෙයන් චීන විප්ලවය ඇති ෙවනෙකොට
ඔබතුමන්ලා එය ෙහළා දැක්කා. චීනය කඩා වැෙටනවා කිව්වා.
චීනයට ඉදිරියට යන්න බැහැ කිව්වා. චීනය වර්ජනය කළ යුතුයි
කියපු අය අන්තිමට චීනෙය් ජනාධිපති ළඟට ගිහිල්ලා, චීන
ජනාධිපති එක්ක ෙත් ෙකෝප්පයක් බීලා, තමන්ෙග් රෙට් ආර්ථිකය
පවත්වා ෙගන යන්න චීනෙය් සහෙයෝගය ඉල්ලන තත්ත්වයට අද
ෙලෝක ආර්ථිකය ෙවනස් වුණා. ඕක තමයි යථාර්ථය. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. This is the reality which you have
to accept.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

චීනය ධනවාදී රටක්.
අෙප් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පරිවර්තනය කිරීෙම්
ඉලක්කයට අපි ගමන් කරනවා. බුදුන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මයට අනුව
කිසි ෙදයක් නිත්ය නැහැ. සියලු ෙද් ෙවනස් වන සුළුයි. ෙවනස් වන
සුළු ෙලෝකයත් සමඟ, මිනිස් සමාජයත් සමඟ අලුතින් හිතන්න,
අලුතින් නිර්මාණය කරන්න තිෙබන හැකියාව මත පරණ ෙපොත්
ෙවනස් කරමින් ගමන් කිරීමයි අද ෙද්ශපාලන ආර්ථික න්යායට
අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, මෙග් මිත ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කථා
කරන නිසා ඊට කලින් මම ෙම්ක කිව යුතුයි. යල් පැන ගිය බටහිර
චින්තනෙය් අනුගාමිකයන් හැටියට, අනුකරණවාදීන් හැටියට ගත
කළ යුගය අවසන් කරන්න. අලුතින් හිතන්න.

I would like to quote Martin Luther King. What does
he say? He said, “Human progress is neither automatic
nor inevitable”.
"මිනිස් සමාජෙය් පගතිය ස්වයංකීය ෙනොෙව්. ඒ වාෙග්ම
නැවැත්විය ෙනොහැක."
ෙමෙලසයි මිනිස් සමාජය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජනපද
ඇෙමරිකාව බිහිෙවලා වසර 30ක් විතර යන ෙකොට එක්සත් ජනපද
ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය බිතාන්යෙය් ආර්ථිකය පසු කළා.
ෙලෝකෙය් බලවතා බවට, ධනවත්ම ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය බවට
පත් වුණු එක්සත් ජනපද ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය උගන්වන්න
පටන් ගත් පාඩම තමයි අනුගමනය කරන අනුකරණවාදය
ධනවාදය බව. 1848 වන විට පංශ විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ කාල්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ කියන්ෙන් සමාජවාදී සිතුම් පැතුම් අනුව පෑෙගන
ජනතාවෙග්, වැඩ කරන ජනතාවෙග්, ෙපොදු ජනතාවෙග් පශ්න
විසඳා ගැනීමට හැකි ෙලස ධනවාදය ෙව්ගෙයන් ෙවනස් විය යුතුයි
කියන එකයි චීනය ෙපන්වා තිෙබන ආදර්ශය. ෙවන එකක්
ෙනොෙවයි, එහි යථාර්ථය අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. තවදුරටත් ධනවාදී
පරණ ෙපොත්වල තිෙබන ෙද්වල් කට පාඩම් කරලා විසඳුම්
ෙදන්නට බැරි ෙලෝකයක් එක්කයි අෙප් සමාජය නැඟිටිමින්
එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් අසල්වැසි රට ඉන්දියාව. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාව අද ඇති කර ෙගන තිෙබන
විශාලතම දියුණුව පාතිහාර්යයක්. India knocks on the doors

of humanity by sending a super rocket to Mars at 1/10 of
the Western cost. At 1/10 of the Western cost, India has
gone to Mars. Is it not something that we all can be
proud of as Asians and as our neighbour? ෙම් ෙලෝක
ෙවනස් වීම පිළිබඳව මා සඳහන් කෙළේ, ඔය යල් පැන ගිය
රාමුෙවන් ඉවත් ෙවලා ශී ලංකාෙව් අපත් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් අනුව, දියුණු නිර්මාණශීලි
අනාගතයකට ගමත්, ජනතාවත් සමග ගමන් කළ හැකි රටක්
බවට අද පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබන නිසායි. ආර්ථික සංවර්ධන
ෙව්ගය ෙනොනැවතී සියයට 7.2කට වැඩි ෙව්ගයකින් ගමන් කරන
රටක් බවට අෙප් රට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. රටක
ආර්ථික සංවර්ධනයක් සිදු ෙවනවා නම් තමයි රෙට් ආදායම් මාර්ග
වැඩි වන්ෙන්. එතෙකොට තමයි රෙට් ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ජීවන
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්, රෙට් ජනතාවට වඩා පහසු ජීවන
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තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්, රටක ආර්ථිකෙය් අලුත් නිර්මාණ බිහි
ෙවන්ෙන්. අප ඇති කර තිෙබන ෙම් ස්ථාවර ගමන් මාර්ගය ෙමවර
අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් යළි පකාශ කර තිබීම මා හිතන්ෙන් අපි
කාටත් ආඩම්බරයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙම්
ගරු සභාෙවන් පිට ෙවලා ගිහිල්ලා. ඊෙය් මමයි, ගරු අස්වර්
මන්තීතුමයි සාම්පූර් පෙද්ශයට ගියා ජල ෙයෝජනා කමයක් විවෘත
කරන්න.

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු ඇමතිතුමා, ඇයි එතුමා ෙගනිච්ෙච්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එතුමාව ෙගනිච්ෙච් ඔබතුමිය ෙගනියන්න බැරි නිසායි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමිය ඔෙහොම ඉන්න. අපි කැමැතියි ඔබතුමිය ඔතැනම
ඉන්න එකට. ඔබතුමිය අෙප් පැත්තට ගන්ෙනත් නැහැ. [බාධා
කිරීම්] උදවු කරනවා. උදවු කරනවා. [බාධා කිරීම්] මම කියන්න
ආෙව් ෙම්කයි. ඒ මන්තීතුමා වැරදි මතයක් ඉදිරිපත් කළා. ඔහු
කියා සිටියා, He continued to state that the Government is

only helping the Buddhists and Buddhists Temples are
being put up in the Northern and the Eastern Provinces. I
am very sad to hear those words from the Hon. Member.
If he had come with me to Sampur, he would have seen
the huge new Hindu Temple that is being put up with the
assistance of the Government.
ෙම් එක උදාහරණයක් මම කිව්ෙව්. කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්
ගරු මන්තීතුමියෙග් ආසනෙය් ෙකොයි තරම් නිවාස හදලා
තිෙබනවාද? ඒ පෙද්ශවල හින්දු ෙද්වස්ථාන යළි හිස ඔසවලා
තිෙබනවා. ඉතින් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. හැම තිස්ෙසේම ෙම්
අසත්යය පචාරය කිරීෙමන් -

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

මෙග් ආසනයට?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමියට ආසනයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ආසනයක්
තිෙබනවාද? ෙකොෙහේද ආසනය තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමියෙග් ආසනය
තිෙබන්ෙන් ෙවන තැනක ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න
ෙකෝ. කරදර කිරීම නවත්වන්න ෙකෝ. கைரச்சல்! මෙග් ෙවලාව
ගත වනවා.
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අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අරෙගන බලමු. පංච මහා
බලෙව්ගයන් යළිත් පිළිගනිමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පංච මහා
බලෙව්ගයන්ට ආර්ථික ශක්තියක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා,
මහා සංඝ රත්නය පධාන ආගමික ක්ෙෂේතයට, ආගමික
අධ්යාපනයට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන්
කරලා තිෙබන බව. එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ආගම පිළිබඳ දැනුම
තුළින් සමාජෙය් යහපතට මඟ ෙපන්වන සඟරුවන; පධාන පූජ්ය
පක්ෂය බිහි කර ගැනීමටයි. ෙද්ශීය ෙවදකමට විශාල පිළිගැනීමක්
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලබා දීම සුවිෙශේෂ ජයගහණයක්.
ෙම් රෙට් ගම් නියම්ගම්වල ඉන්න දහස් ගණන්
ෛවද්යාචාර්යවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම බටහිර ෙවදකමට අවශ්ය
පිළිගැනීම ලබා ෙදමින් ඒ ෙවනුෙවන් මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ගුරු පත්වීම් විශාල පමාණයක් ලබා දී තිෙබනවා.
ඉතිහාසෙය් ෙවන් කර ෙනොමැති ආධාර පමාණයක් අධ්යාපන
ක්ෙෂේතයට ලබා දීෙම් තීරණය පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට වැඩ කරන ජනතාවට -කම්කරු ජනතාවට- ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ඉතිහාසෙය්
කවදාවත් නැති පමාණයක ජයගහණයක් ලැබී තිෙබනවා. මෙග්
මිත, ෙම් රෙට් කාර්මික, ධනවත් පන්තිය නිෙයෝජනය කරන ගරු
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමන්ලා වාෙග් අය කියාවි, වැඩ කරන
ජනතාවට සලකන්න අවශ්ය නැහැයි කියලා. දවස් 180ක් වැඩ කර
තිෙබනවා නම් රැකියාෙව් ස්ථාවරභාවය ලබා දිය යුතු බවට
නීතිෙය් මහා ෙපරළිකාර ෙවනස් වීමක් ලක්ෂ ගණනක් වැඩ කරන
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලබා දුන්නා. පඩි
පාලක සභා ඇති කරමින් ෙම් රෙට් වතු ක්ෙෂේතෙය් හා ෙවනත්
ක්ෙෂේතවල අර්ධ ස්ථාවරභාවෙය් සිටින ජනතාවෙග් ආදායම්
මාර්ග, වැටුප් තල වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන
එකින් එක කියන්න මා කාලය ගන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරලා
තිෙබනවා. අවම වැටුප රුපියල් 15,000 දක්වා වැඩි කර එතැන්
සිට අෙනකුත් දීමනා හා සමඟ රුපියල් 30,000 දක්වා වැටුප්
ලබන්න පුළුවන් වනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගණන් හිලවු
ටිකක් එකතු කරලා ඒ ගැන කියයි. මෙග් මිත ගරු සූරියප්ෙපරුම
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා අපට ගණන්
හිලවු උගන්වපු Logic and Statistics ගුරුවරයා. එතුමාෙගන්
ඇහුෙවොත් ඔබතුමන්ලාෙග් ගණන් හිලවු වැරැදියි කියා කියන්න
පුළුවන්. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි. රාජ්ය ෙසේවකයන්
ලැබූ ෙම් වැටුප් වැඩි වීම පිළිබඳවත්, ලබන අවුරුද්ෙද් මැද භාගය
පසු වන ෙකොට යළිත් ලබන අලුත් වැටුප් පිළිබඳවත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට අන්තර්ගත කර
තිෙබනවා.
1980 වැඩ වර්ජනෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව
45,000කට වැඩි පිරිසක් එළියට දැම්මා. ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග්
අය වැය කථාෙව්දී ඒ අයවත් අමතක කෙළේ නැහැ. ඒවා අහන්න
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් නැතුව විරුද්ධ පක්ෂෙය් සහ එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙවන් පැන යෑම
පුදුමයක් ෙනොෙවයි. මා කියන්ෙන්, වැඩ කරන ජනතාවට වාෙග්ම

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

හයිඩ් පාර්ක් -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඊෙය් ඔබතුමියන්ලා හයිඩ් පාර්ක් එකට ගියා. ඉස්සර අපි
ඉන්ෙන් හයිඩ් පාර්ක් එෙක්. ඔබතුමියන්ලා හයිඩ් පාර්ක් ගිහිල්ලා
වැඩක් නැහැ. දැන් කාලය පැනලා. ඔබතුමියන්ලා හයිඩ් පාර්ක්
ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] හයිඩ් පාර්ක් කියන්ෙන්,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සමාජය ෙවනසකට පරිවර්තනය කරපු සටන්කාමි නායකයන්ෙග්
භූමියක් මිසක් ධනපති පන්තියට කත් ඇදපු මිනිසුන්ෙග් හන්දියක්
ෙනොෙවයි. මා ඒක කියන්න ඕනෑ. වැඩ කරන මිනිසුන් ෙවනුෙවන්
අපි පාරට බැහැලා picket කරන ෙකොට, යූඑන්පිෙය් මැරයන්
ඇවිල්ලා ගහන ෙකොට පැනලා ගිෙය් නැති මිනිසුන්ෙග් හන්දිය
තමයි ලිප්ටන් වට රවුම කියන්ෙන්.
මතක තියා ගන්න, ඔබතුමන්ලා හිතනවා, ෙම් රෙට් තරුණ
පරම්පරාවට ඉතිහාසය අමතක කරවන්න පුළුවන් ෙවයි කියා. ඒ
අමතක කරවලා, ඒ අමතක කරවන ඉතිහාසයක ඔබතුමන්ලාට
අවශ්ය විධියට ෙසල්ලම් කරන්න ලැෙබ්විය කියා. එෙහම
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් සමාජෙය් අෙප් ෙද්ශපාලන විඤ්ඤාණය
ෙබොෙහොම දියුණුයි කියන එක කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙගොවි ජනතාවට ලබා දී තිබුණු සහන ෙමවර අය වැෙයන් තවත්
වැඩි කර තිෙබනවා. ෙපොෙහොර ලබා දීම පිළිබඳව අඛණ්ඩව ලබා
ෙදන සහනය දකුණු පළාතට විතරක් ෙනොෙවයි දිවයිෙන් සියලු
ෙගොවි ජනතාවටම ලැෙබනවා. ෙනොමිෙල් බිත්තර වී ලබා දීම
ෙකොතරම් වැදගත් පියවරක්ද කියා කල්පනා කර බලන්න. ඒ
වාෙග්ම වී වල සහතික මිල රුපියල් 40 ෙතක් ඉහළට ෙගන
ඒෙමන් ෙගොවි ජනතාවට අලුත් ආදායම් මාර්ග බිහි කරන්න
වාෙග්ම විශ්වාසය ජනිත කරන්න පුළුවන්කම ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් පකාශ කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වන්ෙන්
ෙගොවි ජනතාවටයි. ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වන්ෙන් වැඩ කරන
ජනතාවට ෙම්වා ෙදනවාටයි. ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වන්ෙන්
ගුරුවරුන්ට ෙම්වා ෙදනවාටයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් පංච මහා
බලෙව්ගයට එවැනි ආකාරෙය් දැවැන්ත ශක්තියක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය තුළින් ලබා දීෙමන්, අෙප් රෙට්
ජයගහණය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ගමන්
මාර්ගයකට අෙප් ආර්ථිකය අවතීර්ණ කරන අය වැය ෙල්ඛනයක්
බවට පත් කර තිෙබනවා.
ෙම් වනෙකොට ලංකාවට රුපියල් බිලියන 40ක පමණ සීනි
ෙගෙනනවා. එයින් මිෙදන්නට, සීනි කර්මාන්තය දියුණු කිරීම
සඳහා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් උක් කර්මාන්තෙය් දියුණුව
සඳහා විශාල ෙලස පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. උක්
කර්මාන්තය දියුණු කරනවාය කියන්ෙන් පිටරටට ඇදී යන අෙප්
විෙද්ශ විනිමය රෙට්ම නවතා ගැනීමයි. ෙම් රෙට් ෙගොවින්ට අලුත්
ආදායම් මාර්ගයක් සකස් කර දීමටත්, උක් පදනම් කර ගත්
කර්මාන්තයක් බිහි වීෙමන් නව කර්මාන්ත සැලැස්මක් කරා ගමන්
කරන්න පුළුවන් හයියක් එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම දියර කිරි
ලීටරයක මිල රුපියල් 60 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. කාටද ෙම්?
ෙකොම්පැනිකාරයින්ටද? නැහැ. කිරි ෙගොවින්ටයි. ෙම්ෙකන්
පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් ෙගදර ෙදොෙර් ඉන්න අම්මලාටයි,
ළමයින්ටයි කියන එක 'අ' යන්න ෙත්ෙරන ඕනෑම ෙකෙනකුට
ෙත්ෙරනවා නම් ඇයි ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? දියර කිරිවල
සහතික මිල වැඩි කරනවාය කියන්ෙන් පිටරටින් කිරි ෙගන්වීම
අඩු ෙවමින් ෙම් රට කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කර ගත හැකි
රටක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවාය කියන එකයි. [බාධා කිරීමක්]
ෙද්ශීය කිරි ෙබොන්න.
ඊළඟට, රෙට් විවිධ පෙද්ශවල කර්මාන්ත 300ක් ආරම්භ
කිරීමට පුෙරෝගාමී නව කර්මාන්ත සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන්
කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. අෙප් ආර්ථිකෙය්
කර්මාන්තකරණය ශක්තිමත්ව වර්ධනය විය යුතුයි. කර්මාන්ත
මතින් තමයි ලක්ෂ ගණනකට රක්ෂා බිහි ෙවන්ෙන්. ෙමවර අය
වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ ෙදොරටුව විවෘත කර තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] අලුතින් කර්මාන්ත ඇති කරනෙකොට යාපනෙය්ත්
කර්මාන්ත බිහි ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමියනි. අපි පක්ෂ ෙබ්ද
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බලන්ෙන් නැතිව නැෙඟනහිර පළාෙත්ත් යළිත් කර්මාන්ත
ආරම්භ කරනවා. හැම දිස්තික්කයකම පැතිරී යන නව කර්මාන්ත
වැඩ පිළිෙවළකින් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය හිස එසවීම පමණක්
ෙනොව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන්. අපනයන
වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළට ෙම් භාණ්ඩ ලැබීෙමන් වඩාත්
සහනදායී පිළිෙවළකට පරිවර්තනය කර ගන්න පුළුවන්
ක්ෙෂේතයක් ෙවනවා. එහි වැදගත්කම තමයි, අෙප් රෙට්
නැණකරුවන් බිහි ෙවන නව ෙදොරටුව විවෘත කිරීම.
නැණකරුවන් කියා මා අදහස් කරන්ෙන් IT Sector එක. IT
Sector එෙක් කටයුතු කරන අය ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය්
නැණකරුවන් හැටියට ෙගොඩ නැෙඟනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි ක්ෙෂේත රාශියක් තුළින් ශක්තිමත්ව
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න අවස්ථාව ඇති කර තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අප ආර්ථිකෙය් හැම සමාජ තලයකටම සහන දී
තිෙබනවා. ෙගදරක ඉන්ෙන් කවුද, ඒ හැම ෙදනාට සහන දී
තිෙබනවා. වැඩිහිටියාට, විශාමිකයාට සහන ලබා දී තිෙබනවා.
අෙප් වගකීමක් හැටියට සලකා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
වැඩිහිටියන්ෙග් දීමනාව වැඩි කළා. විශාමිකයන්ට අවුරුදු
ගණනාවක් තිබුණු පශ්නය හමාර කරමින් ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනය මඟින් විශාමිකයන් ඉහළ තලයක පිහිටුවා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා එය පිළිගන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමය
පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි,
මට මතකයි මා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්ත්, ඔබතුමියලා ආණ්ඩුව
පැත්ෙත්ත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැතිතුමා ෙලසත් සිටි
කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප නැති කරන්න පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙගන ආ බව. [බාධා කිරීමක්]
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ
කාලෙය් ෙගදර හිටපු පුංචි ළමෙයක්. ඒ නිසා ඔබතුමිය ෙනොදන්නා
ෙද්වල් ගැන කියවන්න එපා. එදා අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පතට
විරුද්ධ වුණා. ඒ වනෙකොට වත්මන් ජනාධිපතිතුමා විපක්ෂ
නායකයා හැටියටයි සිටිෙය්. එතුමායි මමයි අතුරු සංෙශෝධනයක්
දාලා ඒ පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වුණාම ෙචොක්සි මුදල්
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හිර වුණා. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
වුණාට එය නීතියක් බවට පත් කරන්න අපි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
එෙහමයි අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාමය ආරක්ෂා කර දුන්ෙන්.
එහි ඉදිරි පියවරක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙය් ජයගහණ ලක්ෂ ගණනක් වූ විශාමිකයන්ට ලබා දී
තිෙබනවා. අෙප් හැම ෙගදරකම වැඩිහිටියාෙග් සිට දරුවා දක්වා
දිය හැකි ජයගහණ ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ලබා දී
තිෙබනවා. පාසල් යන දරුවන්ට ජයගහණ ලබා දී තිෙබනවා.
ෙගදර සිටින මවට, බිරිඳට, ෙගවිලියට ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ජයගහණ ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙමොනවාද ඒවා?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමිය ඒවා දන්ෙන් නැත්නම්, අය වැය ෙල්ඛනය කියවා
බලන්න. කියවා බලා පැමිෙණන්න. ඔබතුමියලා රනිල්ෙග්
පස්ෙසන් හයිඩ් පාක් පිටියට ගිහින් වැඩක් නැහැ. කියවා බලන්න
අය වැය ෙපොත. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ආර්ථිකෙය්
අලුත් ඉඩ කඩ ඇති කර තිෙබනවා. අපි විශාමික කමය ඇඟලුම්
කර්මාන්තයට ද ලබා දී තිෙබනවා. විශාමික කමය විෙද්ශ රැකියා
කරන අය ෙවනුෙවන් ද ඇති කරන්න අය වැය ෙල්ඛනය තුළ
ෙයෝජනා කරනවා. එය ස්ථාවර අධිෂ්ඨානයක්. ෙම් රටට ආදායම්
උපයා ෙදන-
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උල්පත්, ජල මූලාශ ආරක්ෂා කර ගනිමින් අෙප් රට අලුත් කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවත ගමන් කරවීමට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ඔබතුමන්ලා-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔව්, ගිය අවුරුද්ෙද් අප දරපු උත්සාහය තමුන්නාන්ෙසේලා
කඩාකප්පල් කළා. අපි ෙම් වතාෙව් එය කඩාකප්පල් කරන්න ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැහැ. මම එය ඉතාම වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. ඒ
විශාම වැටුප් පනත් ෙකටුම්පත විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන ශී
ලාංකිකයන්ෙග් යහපත ෙවනුෙවන් සම්මත කරනවා. අපට
තුෙනන් ෙදකක බලයක් දී තිෙබන්ෙන් කුමකටද? තුෙනන් ෙදකක
බලයක් දී තිෙබන්ෙන් සමාජ පගතිය ෙවනුෙවන්, සමාජ පගමනය
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පජාතන්තවාදීව ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්වලට කල් දුන්නා,
ඔබතුමන්ලා ෙවනස් වනවාද බලන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have only two minutes.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I will take another 10 minutes. We have time. Two of
our speakers will not be speaking.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All right.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා සඳහන් කරන්න
කැමැතියි අය වැය මඟින් සහන දී තිෙබන ක්ෙෂේත ගැන. අද අෙප්
රෙට් තිෙරෝද රථ ලක්ෂ හයක් තිෙබනවා. තී වීලර්කරුවන්ටත්
රක්ෂණ සහතිකයක් සහ විශාම සහතිකයක් ලබා ෙදන වැඩ
පිළිෙවළකට අපි අවතීර්ණ වී සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් සමාජය විශාල
කියාකාරි සමාජයක්. කුඩා කඩ -පුංචි පුංචි කඩ- දහස් ගණනක්
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒවාට පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පනවපු
බදු ඉවත් කරමින් tax concession දී තිෙබනවා. ෙකොණ්ඩය කපන
ෙකනාෙග් සිට ඇඳුම් මසන්නා දක්වා සහන දී තිෙබනවා. රෙට්
ෙතොෙට් හැම හන්දියකම තිෙබන කුඩා කඩ ඒ බද්ෙදන්
සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය
වැය ෙල්ඛනය මඟින් ෙපොඩි ජනතාවෙග් සෑම ෙකොටසක් ෙදසම
බලා තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. රුපියල් 50,000ට අඩු මාසික පිරිවැටුමක් ඇති
සියලු කඩ, ෙවළඳ ව්යාපාර එෙසේ බද්ෙදන් නිදහස් ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතනවලට අලුත් රැකියා බිහි කළ හැකි
ෙලස සහන රාශියක් පකාශයට පත් කර තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගනිමින් වන සංරක්ෂණ හා
පජා ආරක්ෂක වැඩසටහන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා අදාළ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට රුපියල් මිලියන දහය බැගින්
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. එමඟින් ගස් ෙකොළන්, ජල

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මාෙග් මිත
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා සඳහන් කළා අෙප් ගංගා
අතර තිෙබන සම්බන්ධය ගැන. ගංගාවල අතිරික්ත ජලය ෙවනත්
පෙද්ශ කරා ෙගන යාෙම් ෙයෝධ ජල ෙයෝජනා කමයක් සඳහා
රුපියල් මිලියන 15,000ක් වැනි විශාල මුදලක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. එය කියාත්මක කිරීම තුළින් ජලය ඉල්ලා සිටින
ජනතාවට ජලය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ජල ක්ෙෂේතෙය් ඉතා වැදගත් ෙවනස්කම් රාශියක්
කිරීමට අපට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස
කරනවා. එතුමා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් හැම පධාන ජල
ව්යාපෘතියකටම - පානීය ජල ව්යාපෘති සඳහාත් - මුදල් පතිපාදන
ෙවන් කර දී තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජල සම්පාදන
අමාත්යාංශෙයන් සිදු ෙකෙරන ව්යාපෘති පිළිබඳව මා සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි,

Implementation of priority water supply projects with
domestic banking. We will have in the next year 335,000
new connections. Implementation of 22 water supply
projects with funding from local banks with Treasury
guarantee. We will have 328,000 new connections.
Foreign funded projects 165,000 new connections.
Projects as announced in the Budget - Ruhunupura,
Attanagalla, Kurunegala, Matale, Hambantota, Ampara,
Anuradhapura, Jaffna, Batticaloa, Hali Ela, Dambulla,
Mahiyangana, Monaragala and Ratnapura. When it
comes into full operation, we will have 496,000 new
connections bringing over a double amount of new
connections into the present network of 1.8 million water
connections to our domestic demand. It will meet the
domestic demand.
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ ජල සම්බන්ධතා ලක්ෂ නවෙය්
සිට, අද වන විට ලක්ෂ 18.02ක් දක්වා සියයට 100කින් වැඩිකර
ගැනීමට පුළුවන් ආකාරෙය් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර දී
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගමින් ගමට ඇති පජා ජල
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කර දීලා
තිෙබනවා.
කුඩා ව්යාපාර සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප්
ලැෙබන රැකියා ෙසොයන 50,000කටත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
පතිපාදන ෙවන් කර දී තිෙබනවා. එෙමන්ම උසස් ෙපළ සමත් වන
නමුත් විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි වන තරුණ තරුණියන් සඳහා
අලුත් රැකියා අවස්ථාවන් ඇති වන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීෙම්
හැකියාව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ලැෙබනවා. අද චීනය
ෙලෝකෙය් ෙයෝධෙයක් හැටියට නැඟිටලා ඉවරයි. ෙම් මාසෙය්
පළමු ෙවනිදා එක්සත් ජනපදය අභිබවා ෙලෝකෙය් ශක්තිමත්ම
ආර්ථිකයක් ඇති රට බවට චීනය පත්වුණා. තව වැඩිකල් යන්නට
ෙපර ඉන්දියාවත් ඒ හා සමානම වැදගත් ෙලෝක තීරණයක්
ලැෙබන ආකාරයට තම ආර්ථිකය පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ෙම්
රටවල් ෙදකම ගමන් කරන්ෙන් ජාතික ආර්ථිකයක නව ගමන්
මාර්ගෙය් මිස අනුකරණවාදී ගමන් මාර්ගයක ෙනොෙවයි. පූර්ණ
සමාජවාදය ෙගොඩ නඟපු රටක් තමයි කියුබාව. පූර්ණ සමාජවාදී
චීනය ගැන අපි කථා කරනවා. වැඩ කරන ජනතාව ගැනත්, ඒ
අයෙග් නිෂ්පාදනයන්, ඒ අයෙග් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර දීම
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ගැනත් අප කල්පනා කළ යුතුයි. ධනවාදී ආර්ථිකයක් තුළ පීඩිත
දුප්පත් ජනතාවට ඇති වන පශ්නවලදී ඒ අයට ආරක්ෂාවක් ඇති
කර දීම, සුබ සාධනෙය් මාර්ගය, සහන දීෙම් මාර්ගය සහතික
කරන වැදගත් සිද්ධාන්තය තමයි රජය මැදිහත් වීම. ඒ බව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පිළිගැනීම නිසා තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය
තුළ ෙම් ක්ෙෂේතවල බලාෙපොෙරොත්තු සාක්ෂාත් කර ගන්න පුළුවන්
කම ඇති කර දී තිෙබන්ෙන්. දියුණු ෙවන ආර්ථිකයක දිනපතා
ඇති වන පශ්න, ෙවනස් වන පශ්න සමඟ එකතු වන අලුත් පශ්න
විසඳා ගැනීම පිළිබඳව අය වැය ෙල්ඛනයක් තුළින් කටයුතු
කිරීමයි ජාතික පාර්ලිෙම්න්තුවක යුතුකම වන්ෙන්. ඒ අනුවයි ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනය අප සකස් කර තිෙබන්ෙන්.
මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට මත්ෙතන් ෙම් කාරණයත් ගැනත්
මා කියන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, අපට ඉතා ෙහොඳ ජාතික ඉන්ධන
පතිපත්තියක් අවශ්යයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ගමනාගමන
පතිපත්තියක් අවශ්යයි. ෙම් පතිපත්ති ෙදක කරා ගමන් කිරීෙම්
වැදගත්කම දියුණු වන ආර්ථිකයක අත්යවශ්යම අංගයන් හැටියට
අප සැලකිල්ලට ගත යුතුයි කියන කාරණය ඉතා ඕනෑකමින් මා
සඳහන් කරනවා. ව්යාපාරික පැළැන්තියටත් ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් සහන ලබා දී තිෙබනවා. ව්යාපාරික පැළැන්තියට
අලුත් ආෙයෝජනයන් කරන්න ආකර්ෂණීය මාර්ග ඇති කර දී
තිෙබනවා. ෙම් මූල ධර්ම පිළි ගනිමින් ආර්ථිකෙය් ආශ්චර්යවත්
ගමන් මාර්ගයට පිවිසීෙම් අවස්ථාව ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය
තුළින් ව්යාපාරික පැළැන්තියට ජනිත කර තිෙබනවා.
අර්බුදකාරි ෙලෝකයක අෙප් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටයි
කියලා බලාෙගන හිටපු අය සිටිනවා. එෙසේ කඩා වැටීම් නැති නව
මගක තමයි අප ෙම් ගමන් කරන්ෙන්. අප ඒ අය ගිය මාර්ගෙය්
ගියා නම් ෙම් වන ෙකොට අෙප් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා අවසානයි.
ෙමහි තිෙබන ෙවනස එයයි. මෙග් මිත ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමනි, දැන්වත් ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න කියලායි මම
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්. රට ෙගොඩ නැගීමයි අද තිෙබන
අභිෙයෝගය. රට දියුණු අවස්ථාවකට ෙගන යෑමයි අද තිෙබන
පජාතන්තවාදී ෙලෝකෙය් ෙද්ශපාලන අභිෙයෝගය. එෙසේ නැතිව
පුංචි පුංචි ෙද්වල්වලට රණ්ඩු කරමින් කාලය ගත කිරීම ෙනොෙවයි,
ෙම් යුගෙය් රටවල් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එයයි වැදගත්
වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා හදපු ව්යවස්ථාව, ඔබතුමන්ලා හදපු ඡන්ද
කමය, ඔබතුමන්ලා හදපු ෙවනත් ෙද්වල් නිසා ඔබතුමන්ලාටම
ෙකළෙවලා ඉවරයි. සිංහල වචනෙයන් කියනවා නම්
ඔබතුමන්ලාටම ෙකළෙවලා ඉවරයි. ඔබතුමන්ලාම හදපු දම්
වැෙලන් ඔබතුමන්ලාටම ෙකළෙවලා ගිහිල්ලා ඉවරයි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා අය වැය ගැන කථා කරන්ෙන් නැද්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් අඬලා වැඩක් නැහැ. දැන් තිෙබන්ෙන් අලුෙතන්
කල්පනාෙකොට කටයුතු කිරීම විතරයි.
අෙප් ෙගොවි ජනතාවෙග් නිෂ්පාදන සඳහා අලුෙතන් ගබඩා
අවශ්යයි කියලා මා හිතනවා. ෙම් ගබඩා ක්ෙෂේතය තුළින් තමයි අප
නිෂ්පාදනය කරන ෙද් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඉදිරියට ගමන්
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් ක්ෙෂේත පිළිබඳවත් කල්පනා කර
බලන ෙලස මා ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. සමාජවාදිෙයකු
හැටියටත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්
නායකයා ෙලසත් ෙපොෙහොසතුන්ෙගන් වැඩිෙයන් බදු අය කිරීම
සාධාරණ බව මා පිළිගන්නවා. එය අෙප් පතිපත්තියයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඒ ගැන ෙමොනවා කිව්වත් මම කිසි ෙලසකින්වත්
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කනගාටු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අප ෙත්, රබර්, ෙපොල් වතු
ගත්ෙත් යම් කිසි අරමුණකටයි. මහ ෙපොෙළොව දීලා තිෙබනවා,
ඔවුන් වතු දියුණු කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ ඉඩම්
සම්භාරය ආපසු අරෙගන සාර්ථක වැවිලි කර්මාන්තයක් බවට
පරිවර්තනය කරන්නට ඕනෑ. ආධාර වැඩි කර රබර් සඳහා සහතික
මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉතාම එඩිතරව ඒ
කාරණයත් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.
ෙම්වා ජාතික සංවර්ධනෙය් දී ගත යුතු තීරණ.
කාන්තාවන් ලබා තිෙබන ජයගහණ ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.
ඒ කාරණයත් කියලා මම මෙග් කථාව නවත්වන්නම්.

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ඇමතිතුමා කාන්තාවන්ට කැමැතියි ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙමොකක්ද? බසීලය අලුත් මගකට ෙයොමු කරපු
ජනාධිපතිතුමිය ෙඩල්මා රූෙසෆ් නැවත වරක් බසීලෙය් මහ
ජනතාවෙග් වරම තුළින් පැහැදිලි ජයගහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ
වාෙග්ම ෙබොලීවියාෙව් ජනාධිපති ඊෙවෝ ෙමොරාෙලස් පරදවනවා
කියලා බලවතුන් කියද්දී, තුන්වැනි වතාවටත් ජයගහණය ලබමින්
නව මාවතකට ජවය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
ජනාධිපතිතුමාත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය පුංචි, පුංචි කරදර කිරීම්
ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. තවත් දැවැන්ත ජයගහණයකට ෙම් රට
ෙගන යමින්, ආර්ථික සංවර්ධනෙය් නව යුගය තුළින් ආශ්චර්යවත්
ලංකාවක් බිහි කරන්න අප ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට සහෙයෝගය
ලබා දී එම ගමන ජෙයන් ජයට පත් කරමු.

නිෙයෝජ්ය 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 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය

(உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்)

(Assistant Secretary-General)

කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු
ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்

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

"ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි 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 ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்ப , மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale will now speak.

What is your point of Order, Hon. Azwer?

[අ.භා. 1.30]

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධනවත්, වැදගත්, උගත්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට
පස්ෙසේ මට කථා කිරීමට ලැබීමම, මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂයට
කාරණයක් හැටියට සලකනවා. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඇහුවා
"අෙප් තැනට - Hyde Park එකට- ඇයි ඔයෙගොල්ෙලෝ යන්ෙන්"
කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලා Hyde Park ගිය කාලය ඉවරයි. ෙමොකද
Hyde Park යන්ෙන් කවුද කියලා ඔබතුමන්ලාම කිව්වා. දැන්
ඔබතුමන්ලා ධනවත් උදවිය හැටියට, වැදගත් උදවිය හැටියට
Hyde Park යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා Hyde Park එක අපට
ඉතුරු කරලා තියන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු
ඇමතිතුමා ෙබොෙහෝම ගාම්භීරව කිව්වා ආසියාෙව් ආශ්චර්යය
ගැන. ගරු ඇමතිතුමනි, ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ගැන අපි
අනිවාර්ෙයන්ම දන්නවා. ෙමොකද ඉතාම අධික ෙව්ගයකින්
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා
ටික ෙම් ෙව්ලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 2005 වසෙර්දී මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ෙම් රට බාර ගන්න ෙකොට රුපියල් 33
ශත 57ට තිබුණු සහල් කිෙලෝ එක අද රුපියල් 90 ශත 58යි. එදා
රුපියල් 30 ශත 05ට තිබුණු පාන් පිටි කිෙලෝ එක අද රුපියල් 97
ශත 35යි. එදා රුපියල් 76ට තිබුණු පරිප්පු කිෙලෝ එක අද
රුපියල් 169 ශත 12යි. මම දිගින් දිගටම ඒවා කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද එදා ෙම් ගරු
සභාෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙව්ලාෙව්දී, ෙබොෙහොම
සංවිධානාත්මක විධියට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආසන
සංවිධායකතුමන්ලාට කියලා තිබුණා ෙම් ෙව්ලාවට රතිඤ්ඤා
පත්තු කරන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! ඉතින් අර කට්ටිය
ලස්සනට රතිඤ්ඤා පත්තු කරන ෙකොට, ෙම්ක ඇතුෙළේ පත්තු
වුෙණ් පුස් ෙවඩිල්ලක් කියන එක රතිඤ්ඤා පත්තු කළ
මිනිස්සුන්වත් දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. සමහර මන්තීවරු
ඇමතිවරු නිදි. ඇත්තටම ඒ ෙගෞරවය අපි ජනාධිපතිතුමාට පුද
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉස්සරහා ෙප්ළිෙය් සිටි සමහර ගරු
ඇමතිතුමන්ලාට නින්ද යන තරමට ඒ අය වැය සුන්දරයි. [බාධා
කිරීම්] කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. මහින්ද චින්තනය තුළ මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් ඉදිරිපත්
කෙළේ එතුමාෙග් දසවැනි අය වැයයි. අපරාෙද් කියන්න බැහැ,
සෙහෝදර සමාගමට තමයි සමස්ත වියදම්වලින් සියයට 45ක් ෙවන්
කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙකොච්චර කථා
කළත්, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අද මුදල් ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් කීයද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වැඩිය කෑ ගහන්න
එපා. ඔබතුමාට අමාත්යාංශයක් නැහැ. අපි ඊළඟ වතාෙව් ජාතික
ලැයිස්තුෙවන් ගන්නවා. ඒක නිසා ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 ඉඳලා හැම අය වැයකින්ම
ෙම් වාෙග් ලස්සන ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ලබා දුන්නා. එකක්
ෙදකක් මතක් කෙළොත් එෙහම මාතෘ හා -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

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

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදා වඩා ගත්ත ගාමිණී දිසානායක
මහත්මයා කවදාවත් ජාතික ලැයිස්තුෙවන්-[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Member, you may
continue.
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එදා 2005 අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය්දී මාතෘ හා ළදරු මරණ
අනුපාතිකය අඩු කිරීම ගැන කථා කරද්දී උපත් 1,000කට 12ක්
වන ළදරු මරණ අනුපාතිකය 1,000කට 8ක් දක්වා අඩු කරන්න
එදා එතුමා ෙයෝජනා කළා. ඒ වාෙග්ම, ලක්ෂයකට 42ක් වන
මාතෘ මරණ අනුපාතිකය ලක්ෂයකට 23ක් දක්වා අඩු කරන බවට
2005 අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය්දී එතුමා කථා කළා. නමුත් 2011
වසෙර් අවසාන වතාවට මාතෘ හා ළමා මරණ අනුපාතය පිළිබඳව
කරන ලද සමීක්ෂණයට අනුව මාතෘ මරණ ලක්ෂයකට 31.6ක්
ෙලසත්, ළදරු මරණ 1,000කට 8.5ක් ෙලසත් වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා.
එදා 2005 අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වුණා
ශී ලංකාෙව් ලක්ෂ ෙදකක් පමණ සිටින තීෙරෝද රථ
කියාකරුවන්ට වැට් බද්ෙදන් ෙතොරව තීෙරෝද රථ ෙගන්වන්නට
අවස්ථාව ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම, ධීවරයින්ට ඉන්ධන
සහනාධාරය ෙදනවා කියලා 2005 වසෙර්දී කිව්වාට අද ෙවනකම්
ඒ ගැන කථාවක් නැහැ. 2005 මහින්ද චින්තනෙයන් ඉදිරිපත්
කරපු ෙයෝජනාවලට පුංචි අස්වැසිල්ලක් ලබා ෙදන්නට ෙම් ටික
එදා ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම, 2006 අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරන ෙකොට කිව්වා "ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා අය කිරීමකින්
ෙතොරව ෙපෝෂ්යදායී ආහාර සමඟ ගාමීය ෙරෝහල් මඟින් ෛවද්ය
උපෙද්ශනය සහ අදාළ ෙසේවාවන් සපයනු ලැෙබ්" කියලා. මාස
06ක් විතර කියාත්මක වුණා. අද වන ෙකොට ඒවා ෙමොකුත් නැහැ.
අඩු ගණෙන් 2007 වර්ෂය වන ෙකොටවත් ඒවා ෙමොකුත් නැහැ.
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, අලුත උපන්
දරුවන්ට වයස අවුරුදු 05 දක්වා කිරි පිටි මිලදී ගැනීමට රුපියල්
200ක මාසික දීමනාවක් ෙදනවා කිව්වා. නමුත් අද වන ෙකොට
ඒවා ගැන කිසි කථාවක් නැහැ. රුපියල් 200ක් ෙකොෙහේට ෙදනවාද
කියලා අපි නම් දන්ෙන් නැහැ. 2006 අය වැෙයන් කිව්වා, අඩු
වරපසාද සහිත පාසල් දරුවන්ට ආහාර ෙව්ලක් ෙදනවා කියලා.
අපි අහනවා, "ඒවා ෙකෝ" කියලා.
එදා -2005- සුනාමි වංචාවක් ගැන කථා ඇති වුණු නිසා, ඒවා
වහන්න "සුනාමි ව්යසනය හා උතුරු නැෙඟනහිර අර්බුදය
ෙහේතුෙවන් ෙදමාපියන් අහිමි සෑම දරුවකුටම ෙසෙනහස බැංකු
ගිණුමක් ආරම්භ කරනු ඇත" කියලා කිව්වා. මහජන බැංකුෙව්
ෙහෝ ලංකා බැංකුෙව් පවත්වාෙගන යන එම ගිණුමට සෑම මසකම
රුපියල් 1,500 බැගින් බැර කරන බව සඳහන් කළා. ඒවා
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ෙමොන මහජන බැංකුෙව්ද, ෙමොන ලංකා
බැංකුෙව්ද තිෙබන්ෙන් කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. 2007 අය
වැය ෙයෝජනාවල කිව්වා, වසා දමන කර්මාන්තශාලා නැවත
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විවෘත කිරීමට එවැනි කර්මාන්තශාලා 30ත්-40ත් අතර ගණනක්
යළි විවෘත කරන බව. අද කියනවා අලුතින් කර්මාන්තශාලා 300ක්
ෙගෙනනවා කියලා. කලින් කියාපු ෙද්වත් කරපු නැති
ජනාධිපතිවරෙයක්; මුදල් ඇමතිවරෙයක් ලජ්ජා නැතිව ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා ෙහට අනිද්දා මැතිවරණයක් බලා ෙගන ලස්සන,
සුන්දර කථා කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් කියනවා මුස්ලිම්
ජනතාව මක්කම යවනවා කියලා. ෙම් රෙට් සමෘද්ධිලාභී, දුගී,
දුප්පත් පවුල් ලක්ෂ 17ක් ඉන්නවා. පුළුවන් නම් සිංහල, ෙබෞද්ධ
ෙම් අයවත් දඹදිව යවන්නය කියලා ෙම් ෙවලාෙව් අපි එතුමාට
කියනවා. මුස්ලිම් අයෙග් ඡන්ද ලබාගැනීම සඳහා අද කථා කරන්න
උත්සාහ කරන ෙම් ජනාධිපතිවරයාට අපි කියනවා, මුස්ලිම්
ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, කරුණාකර සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාවත්
පුළුවන් නම් දඹදිව යවන්නය කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙවලාව
නැහැ. කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි 2010 අය
වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණා පාසල් ළමුන් සඳහා ෙනොමිෙල්
ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ලබා ෙදනවා කියලා. ඒකත් ෙතෝරා ගත්ත
පාසල් කිහිපයකට විතරක් කියාත්මක කළා. අද වන ෙකොට ඒකත්
නැති ෙවලා තිෙබනවා. 2011 අය වැෙයන් කිව්වා, විෙද්ශ රැකියා
නියුක්තිකයන්ෙග් විශාම අරමුදලක් පිහිටුවනවා කියලා. ෙම් අය
වැෙය්දීත් ඒක කියලා තිෙබනවා. 2011 ඉඳලා අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. අද වනතුරුත් ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් කියනවා, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයටත්
විශාම වැටුපක් හදනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවිධිමත් අංශය
සඳහා පුරවැසි විශාම සහ රක්ෂණ අරමුදල් පිහිටුවනවා කියලා එදා
කිව්වා. අද වන තුරු ඒවා කියාත්මක කරලා නැහැ. 2012 ෙගොවි
විශාම වැටුපවත් ෙගවන්ෙන් නැතිව දැන් අවිධිමත් අංශයක් ගැන
කථා කරනවා. 2012 අය වැය ෙපොෙරොන්දුවලින් කිව්වා, ආබාධිත
පුද්ගලයන් ඇති සෑම අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක් සඳහාම රුපියල්
3,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියලා.
ෙම්ක 2013ත් කිව්වා; 2014ත් කිව්වා. දැන් අපි අහනවා ෙම් පවුල්-

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால்
எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர்)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara - Deputy Minister of
Power and Energy)

(The Presiding Member)

ආබාධිත අයට ෙදනවා කිව්ෙව්. ඔබතුමියන්ලාට ෙදන්ෙන්
නැහැ.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

What is your point of Order?

ஜயேசகர

-

மின்வ

,

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක හරියට කියන්න ඕනෑ.
ෙම් රෙට් මුස්ලිම් ජනතාව දුප්පත් අය ෙනොෙවයි. දුප්පත් අය
ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමා යවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Please do not disturb the
speaker.
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 දීත් ආපසු
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා ෙපෝෂණ ගැටලු විසඳීමට ජාතික
පමුඛතාවක් ලබා ෙදන බවට. ඒ අනුව ගර්භිණී හා කිරි ෙදන
මව්වරුන්ට ෙනොමිෙල් සපයන ෙපෝෂ්යදායක ආහාරවලට අමතරව,
මව් කිරි දීම පචලිත කිරීමට අවශ්ය ආධාර ලබා දීම සහ ළදරු කිරි
සායන මඟින් සහන මිලට ලබා ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඒවා ගැන
කථාවක් නැහැ. 2009 අය වැය ෙපොෙරොන්දුවල සඳහන් මතට තිත
වැඩසටහන යටෙත් මත් කුඩු උවදුර සමාජෙයන් පිටුදැකීම,
මත්පැන්, මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වූවන් ඉන් මුදවා ගැනීම ගැන
කථා කළා. මත් කුඩු ගෑම් සියයක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණයක් අල්ලා
ගත්තාම පුංචි මිනිස්සුන්ව හිර ෙගවල්වල දාලා ෙලොකු පසිද්ධියක්
ලබා ෙදනවා. නමුත් කුඩු containers ගණන් අල්ලනවා; මත්පැන්
බැරල් ගණන් අල්ලනවා. ඒ අයට කිසිම නීතියක් කියාත්මක
කරන්ෙන් නැහැ. කුඩු ඇල්ලුවාය කියලා හිෙර් ගිය ෙකනකු නැහැ.
ඒ වාෙග්ම මත් දව්ය විනාශ කරන තැනක් අපි දැක්ෙක් නැහැ.

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒක එක තැනකට, ෙදකකට ෙනොෙවයි, ආබාධිත පුද්ගලයින්
ඉන්න සියලුම පවුල්වලට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කැඩුණු
සපත්තු දාෙගන අරලියගහ මන්දිරයට දරුවන් ආවාම හරි දුකක්
ඇති වුණායි කිව්ව ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු සපත්තු
කුට්ටම් ටික දුන්නාද ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි? ඔබතුමාෙග් මාමාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීමක්]
එෙහනම් ඔබතුමා ෙගදර ළඟ ඉස්ෙකෝලයට ෙදන්න ඇති. අර
ඔබතුමා ෙගනාපු ඒවායින් ෙදන්න ඇති. අපි නම් දැක්ෙක් නැහැ
එෙහම ෙදනවා. අපි නම් දන්ෙන් නැහැ ඒවා දුන්නාද කියලා. අපි
කියන්ෙන් ෙම් ෙමොන ෙද් කිව්වත්, ෙමොන ෙද් කළත්,-[බාධා
කිරීමක්]
අද රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීමක් ගැන කථා
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් වැටුප් වැඩි
කරන්න කියලා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි ඇත්තම කථාව ෙම්කයි. අද මුදෙල් මූර්ත අගය
බලනෙකොට රුපියල් 1,000ක් රුපියල් 547 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. 2014 සැප්තැම්බර් ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් හතර
ෙදෙනකු ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය මුදල
රුපියල් 50,884ක් හැටියට ගණනය කරලා තිෙබනවා. දැන්
කියනවා, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුප රුපියල් 25,000ක
තියනවා ලු, එක්ෙකෙනකුට රුපියල් 3,000ක් ෙදනවා ලු, තව
එක්ෙකෙනකුට රුපියල් 1,000ක් ෙදනවා ලු. හතර ෙදෙනකු
ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 50,000ක් ඕනෑ
නම්, ඒ පවුලක් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපි
අහනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් හැම වැඩක්ම ෙම් වාෙග් තමයි.
දැන් උද්ධමනය ෙබොෙහොම ෙහොඳ මට්ටමක පවත්වාෙගන
යනවා, එය අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියනවා. ඒ උද්ධමනය
මනින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි අද පශ්නය ෙවලා
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තිෙබන්ෙන්. උද්ධමනය හරියට මනින මිනුම් දණ්ඩ ෙමොකක්ද
කියලා හරි පැහැදිලි නිර්වචනයක් නැහැ. ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික
මිල දර්ශකය අනුව,- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

දන්ෙන් නැත්නම් කියලා ෙදන්නම්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අෙන්! එන්න ෙමහාට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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නැහැ, අෙප් හිතවත්කම නිසා. ෙකොෙහොම නමුත්, අෙප් අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය
වැය පුස්සක් කියලා කවුරුන් කීවත්, අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසෙය් මා දුටු ඉතාම ෙහොඳ අය වැයක් හැටියට ෙම් අය වැය
සඳහන් කරන්න කැමතියි. ෙමම අය වැය මැතිවරණයක් ළඟ
තියාෙගන, මැතිවරණයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැයක්
ෙනොවන බව මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ෙමන්ම, මහජනතාවෙග් අදහස් විමසූ අවස්ථාවලදී
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත් අෙප් රජයටත් දැන ගන්න ලැබුණු
කරුණු, ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම එකතු කරෙගන ෙම් අය වැය
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මිනිසුන් අතෙර්
ජීවත් වන ෙකෙනකු හැටියට ගාමීය මට්ටමට බැහැලා, එතුමා
ලැබූ අත්දැකීම් හා එතුමාට ලැබුණු ෙයෝජනා හා අදහස් අනුව
සකස් කළ ෙම් අය වැය ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමම අය වැය
ජනාධිපතිවරණය බලාෙගන ඉදිරිපත් කළ අය වැයක් ෙනොවන
බව මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්ෙන් ඒ නිසායි.

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have exceeded your time.
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොන ෙද් කළත් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් අය
වැය මැතිවරණ අය වැයක්. ෙම් අය වැය ඇස් බැන්දුම් අය වැයක්.
ෙම් අය වැය, හැම එක්ෙකෙනක්ම රවටන, මුදලට වටිනාකමක්
නැති, අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාව රැවැටුවා වාෙග්
රවටන, බංෙකොෙලොත්, ෙබොෙහොම දුර්වල ගණෙය් අය වැයක්
කියන එකත් මතක් කරන අතර, මට බාධා කළ සියලුම
මන්තීවරුන්ට ස්තුතිය පුද කරමින් මා නවතිනවා.
[අ.භා. 1.41]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත්යතුමිය)

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

மன்ற

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 සඳහා වූ අය වැය
පිළිබඳව විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව් අප නිෙයෝජනය
කරන ඌව පළාෙත් ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට මායිම්වන
ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙයන් ඉතාම ෙශෝචනීය සිදු වීමක් වාර්තා
ෙවනවා. ඒ පෙද්ශෙය් සිදු වූ නාය යෑමක් නිසා ෙම් ෙවන ෙකොටත්
තුන්සිය ගණනක් අතුරුදන් වී ඇති බවත්, තවත් විශාල පිරිසක්
තුවාල ලබා ඇති බවත් දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා. ෙම්
වනෙකොටත් රාජ්ය නිලධාරින් ඒ ස්ථානෙය් රැෙඳමින් අවශ්ය
කටයුතු කරන බවත් අපට දැනගන්නට ලැබුණා.
අය වැය සම්බන්ධෙයන් මෙග් කථාව කරන්නට ෙපර, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම මැති ඇමතිවරුන්
ෙවනුෙවනුත්, අෙප් රජය ෙවනුෙවනුත් ඒ විපතට පත්වූ අයට
මෙග් කනගාටුව හා ෙශෝකය පකාශ කරනවා. ෙම් වන විටත් අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් මහින්ද අමරවීර
ගරු අමාත්යතුමා ඒ පෙද්ශයට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
රජය ෙම් වන විටත් පියවර ෙගන තිෙබන අවස්ථාෙව්දී නැවතත් ඒ
ජනතාව ෙවනුෙවන් මෙග් කනගාටුව පළකරමින් මෙග් කථාව
ආරම්භ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙහොඳ මිත තලතා
අතුෙකෝරළ මන්තීතුමියෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්න
ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, ඔබතුමියෙග් කථාවට
විරුද්ධව හරස් කපලා කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්

අෙප් රෙට් පැවැති කුරිරු තස්තවාදයට ෙගොදුරු වී සිටි අෙප්
රෙට් සියලු පෙද්ශවල ජනතාව ෙබ්රා ගනිමින් රටට සාමය හා
ආරක්ෂාව ලබා දී, අවතැන් පුද්ගලයන් යළි පදිංචි කර, ඔවුන්ෙග්
ජීවෙනෝපායද වැඩි දියුණු කර, වසර ගණනාවක් අෙප් රෙට් පැවති
හදිසි නීතිය ඉවත් කර, රාජ්ය ෙසේවාව මුළු රටපුරාම ස්ථාපිත කර,
උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය නිසි ෙලස පවත්වමින් රෙට්
යහපාලනයක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අෙප් රට විශාල පගතියක්
ෙම් වන විට ලබාෙගන තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්
පකාශ කරන්න කැමැතියි.
1987 වර්ෂෙය් ඇති කළ පළාත් සභා කමය, පළාත් නවයම
අවරණය වන පරිදි හරියටම කියාත්මක කිරීමට හැකි වූෙය් 2013
වර්ෂෙය් අෙප් රෙට් නායක අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් ඒ දුරදර්ශී වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් පමණයි කියන එක
මම විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමතියි.
ෙමොකද, ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති කළ, හිටපු ජනාධිපති එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත් ෙමම පළාත්
සභා කමය උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල ස්ථාපිත කරන්න
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් රෙට් පැවැතුණු එල්ටීටීඊ
කුරිරු තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරන්නට හැකි වීම
නිසා පමණයි, උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වලත් පළාත් සභා
ස්ථාපිත කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
අද ෙබොෙහෝ ෙදනා - විපක්ෂය- කථා කරන විටත්, ජාත්යන්තර
වශෙයන් විවිධ රටවල් කථා කරන විටත් එල්ල ෙවන ෙචෝදනාවක්
තමයි ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා
ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණය. නමුත්, අද ෙවනෙකොටත් ෙදමළ
ජනතාවෙග්
පශ්නයට
ෙද්ශපාලන
විසඳුමක්
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන එක සතුටින්
කියන්න ඕනෑ.
ජපන් අගමැතිතුමා වාෙග්ම චීන ජන රජෙය් ජනාධිපතිතුමාත්
රාජ්ය සංචාර සඳහා ශී ලංකාවට පැමිණීෙමන් පසුවයි ෙමවර අය
වැය ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ ෙලෝක
නායකයන් සහභාගි වූ ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක
සමුළුව 2013දී අෙප් රෙට් පැවැත්වීමට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ගත් කියා මාර්ගය රට වශෙයන් බලනවිට
අතිපශසනීයයි. ජාත්යන්තර සබඳතා ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට
අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය සමත් වී ඇති බව ෙම් සමුළුව අෙප්
රෙට් පැවැත්වීම තුළින් මනාව පැහැදිලි ෙවනවා.
ජිනීවාහි මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ෙව්දිකාවක් කර ෙගන,
අන්තවාදී මත වාද තුළින් ෙනොමඟ ගිය, අරමුණුවලින් දූෂිත වූ
අෙප් රෙට් යම් ෙකොටස් ජාත්යන්තර අය සමග එක්ව අෙප් රටට
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විරුද්ධව ෙගන යන අසත්ය පචාර හා මතවාද වැරදි ඒවා බව
තහවුරු කිරිමට ෙමම සමුළුව පැවැත්වීම ෙබෙහවින්ම වැදගත්
ෙවනාවා. හැම දාමත් අප රෙට් සියලු නායකයන්ට විෙද්ශවලින්
කථා කරලා කිව්ෙව්, "එල්ටීටීඊ පශ්නය විසඳීමට නම් ෙද්ශපාලන
විසඳමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ" කියන එකයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා දීලා සියලුම පළාත්
සභා මැතිවරණ පවත්වලා ඒ අයට නිදහෙසේ කටයුතු කරන්නත්
අවස්ථාව ලබා දී තිබීෙමන් ඒ කටයුත්ත ඉටු කර ඇති බව මනාව
පැහැදිලි ෙවනවා.
2015 අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට, අෙප් රෙට් ඒක
පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000 දක්වා ෙගන ඒම අප
රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. ආර්ථිකය
සියයට 8කින් පමණ වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙමොන ෙචෝදනා එල්ල කළත්, අද එතුමා දුන්
ෙපොෙරොන්දුවලින් රාශියක් ෙම් ෙවන ෙකොට ඉටු කර තිෙබන බව
පැහැදිලිවම ෙපෙනන කරුණක්.
අපනයන, සංචාරක, විෙද්ශ රැකියාවලින් ලැෙබන ආදායම
වැඩි වී ඇති අතර, ව්යාපාරික පජාවට නව ආෙයෝජන අවස්ථාද ඇති
කර තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට සාමය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කර
ගනිමින් ජාත්යන්තර සංචිත ෙඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්න
පමාණයකට වැඩි කර තිෙබනවා.
අය වැය හිඟය 2005 දී පැවැති මට්ටමින් අඩකට වඩා අඩු
වටිනාකමකට ෙගන ඒමට ෙම් වන විට හැකි වී තිෙබනවා.
සංචාරක හා වාණිජ ආකර්ෂණය වැඩිවන පරිදි වරාය හා ගුවන්
ෙතොටුපළ ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුකූලව දියුණු කර තිෙබනවා.
කාර්මික, කෘෂි කාර්මික හා සංචාරක කලාප, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
ආයතන හා විශ්වවිද්යාල රෙට් පධාන නගර හා සම්බන්ධ කිරීමට
හැකි වන පරිදි අධිෙව්ගී මාර්ග සකස් කර තිෙබනවා. උතුරු
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත්, රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය වාෙග්ම
රත්නපුර දක්වා ඉදිවන දුම්රිය මාර්ගෙය්ත් ඉදි කිරීම් 2017 දී නිම
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තෙලයිමන්නාරම හා යාපනය
සම්බන්ධ කරන උතුරු දුම්රිය මාර්ගෙය් ධාවන කටයුතු යළි
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙකොළඹ සිට මාතර දක්වා දුම්රිය මාර්ගය
වැඩිදියුණු කළා. මාතර සිට කතරගම දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දැනට
ඉදි ෙවමින් පවතිනවා.
විදුලි සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම, 2005 සිට 2015 අතර කාලය
තුළ විදුලි උත්පාදන ධාරිතාව ෙමගාෙවොට් 5,000 දක්වා ෙදගුණ
කර තිෙබනවා. විදුලි කාන්දුවීම් සියයට 9 දක්වා අඩු කිරීම තුළින්
ඇති වූ විදුලිය ඉතිරිය ෙමගාෙවොට් 500ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් නිසා
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විදුලිය සඳහා වන වියදම සියයට 25කින් අඩු
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙමොරගහකන්ද, උමා ඔය, දැදුරු ඔය, යාන් ඔය සංවර්ධනය
කිරීම නිසා උතුර, වයඹ හා දකුණු පළාත්වල වියළි පෙද්ශවලට
2016 වන විට වාරි ජලය ලබා දීමට හැකි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙවෙහරගල, රඹකැන් ඔය, ගුරුගල් ඔය යන ජලාශ ඉදි කිරීමට
හැකි ෙවලා තිෙබනවා. දැනට අලුතින් වැඩ ආරම්භ කර ඇති
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් කුඹුක්කන් ඔය නක්කල අමුණ ඉදි
කිරීම තුළින් ෙමෙතක් නියඟය නිසා පීඩාවට පත් ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් පවුල්වල 273,000කට පානීය ජලය සැපයීමට සහ
කුඹුරු ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවීන්ෙග් වගා කටයුතු සඳහා අක්කර
13,000කට ජලය සැපයීමට හැකි ෙවනවා.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා ෙම් ෙවන
ෙමොනරාගල දිස්තික්කය තුළ ගාමීය මට්ටමින් විශාල
භාරයක් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා ස්වයං
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ව්යාපෘති යටෙත් ඒ අයට රුපියල් 200,000ක ණය ආධාර මුදල්
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු
ව්යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් 50,000ක ණය ලබා දීම
වැනි කටයුතුත් ෙම් වන විට ෙකරී ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අධ්යාපනය ගාමීය මට්ටමට පුළුල් කිරීම සඳහා ''නැණසල''
ව්යාපෘති 900ක් සහ පජා තාක්ෂණ මධ්යස්ථාන 26ක් ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා, වතු පෙද්ශත් ඇතුළුව. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය
ගාමීය මට්ටමට ෙගන යාම පිළිබදව ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක්
තිෙබන විෙශේෂ සම්මානයක් ලබා ගැනීමට අප රජයට හැකියාව
ලැබී තිෙබනවා.
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් විෙශේෂඥ
ෛවද්යවරුන්ෙග්, ෙහදියන්ෙග් හා පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩලවල
වැටුප් හා දිරි ගැන්වීම් වැඩි කර තිෙබනවා. ෙරෝහල්වලට අවශ්ය
ගිලන් රථ, ෛවද්ය උපකරණ හා ඖෂධ සැපයීමට රජය කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ෛවද්යවරුන්, ෙහදියන් හා පරිපූරක
ෙසේවක මණ්ඩලවල පමාණය 50,000කට ආසන්න ෙවනවා.
දිස්තික්කයකට එක මහ ෙරෝහලක් බැගින් සංවර්ධනය කරලා
තිෙබනවා. ෙම් වන විට සියලුම පහසුකම් සහිත ෙරෝහල් 1,000ක්
වැඩි දියුණු කරලා තිෙබනවා. ෙමොණරාගල දිස්තික්කයටත් එවැනි
ෙරෝහලක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ළමා හා තරුණ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම
කීඩා ක්ෙෂේතයට විෙශේෂ ස්ථානයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. සෑම
පාසලකටම කීඩා උපකරණ, කීඩා පිට්ටනි හා කීඩා උපෙද්ශකයින්
ලබා දීම මඟින් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන කමයක් ඇති කරලා
තිෙබනවා. එෙමන්ම ජාත්යන්තර කීඩා පිටි ඇති කරලා තිෙබනවා.
ෙම් වන විටත් රජය විසින් සෑම දිස්තික්කයකටම අංග සම්පූර්ණ
කීඩා පිටි හා පිහිනුම් තටාක ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවන රටාව පහසු කිරීම සඳහා 2006
වසෙර් සිට තවමත් කිෙලෝගෑම් 50 ෙපොෙහොර බෑගය රුපියල්
350ට ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, you have
exceeded your time.
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

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

අෙනකුත් වගා සඳහාද රුපියල් 1,200කට ආසන්න මුදලකට
සියලුම ෙදනාට ෙපොෙහොර ලබා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්
ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බඩ ඉරිඟු, ලූනු, අල, මුං ඇට,
එළවලු හා පළතුරු වැනි ෙවනත් ෙභෝග වගා තුළින් අද ගාමීය
ජනතාව දිළිඳුකම අතහැර ෙහොඳ ආර්ථිකයක් කරා ෙගන යාමට
හැකි වී තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත
කාලය අවසන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

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

ෙම් අනුව 2006, 2007 වර්ෂවල සියයට 15ක්ව තිබුණු ගාමීය
දිළිඳුකම ෙම් වන විට සියයට 7 දක්වා අඩු කිරීමට රජයට
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.
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මම විෙශේෂෙයන්ම ෙමයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. මට මතකයි,
අෙප් දිස්තික්කෙය් ගරු මන්තීතුමා ෙගොවීන් ගැන ඉතාම
කනගාටුෙවන් - ෙශෝකෙයන් - කථා කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

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

ඔවුන්ට සිදු වී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳව කථා කළා. මම
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් 1991 වසෙර් ෙපබරවාරි මාසෙය් 21 වැනි දින
ෙගොවිජන ෙසේවා සංෙශෝධන පනත මඟින් රණසිංහ ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා ඌෙව්
ජනතාවෙග්ත්, මුළුමහත් රෙට්ම ජනතාවෙග්ත් ජනවරම පවා පාවා
දීලා විපක්ෂෙය් - අෙප් - විෙරෝධය මධ්යෙය් බලහත්කාරෙයන්
ෙගොවි ජනතාවෙග් හා අඳ ෙගොවීන්ෙග් අයිතිය කප්පාදු කරපු හැටි.
එදා මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. එදා ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි ඊට
විරුද්ධව තමයි කටයුතු කෙළේ. අපි ඒ අවස්ථාව දැක්කා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමියනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

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

ෙමොනවා කථා කළත්, ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් අෙප් රජය සහන
රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ
සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අති සාර්ථක
ෙයෝජනා බවත්, ඒ වාෙග්ම ෙමය කලක් තිස්ෙසේ ජනතාව සමඟ
සම්බන්ධ ෙවලා සාකච්ඡා කරමින් හැදූ අය වැය ෙයෝජනාවක්
බවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ
පිළිබඳව කටයුතු කළ අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අමාත්යාංශ
නිලධාරින්ටත්, අෙප් රජයටත්, සියලුම ෙදනාටත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් සියලුම ෙදනාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(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)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
'மஹிந்த சிந்தைன எதிர்கால ேநாக்கு' என் ம் ெகாள்ைகத்
திட்டத்தின்கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கிைன அைடந்
ெகாண்
இந்நாட் ன் அபிவி த்தியிைன அதிகாிக்கும்
ேநாக்குடன் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
2015ஆம்
ஆண் க்கான
வர
ெசல த்திட்டத்திைன
ன்ைவத்தி க்கிறார். அபிவி த்தியிைன இலக்காகக்ெகாண்ட
இவ்வர
ெசல த்திட்டமான , இந்நாட் ன் ெபா ளாதார
வளர்ச்சி தத்திைன அதிகாிப்பேதா , மக்களின் வாழ்வாதார
நிைலயிைன ம் நிச்சயமாக ேமேலாங்கச் ெசய் வி ம். இந்த
நாட் ன் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் ேமேலாங்கியி ந்த
பயங்கரவாதத் க்கு எதிராக
ன்
தசாப்த காலமாக
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ேவ ன்றியி ந்த
த்தம்
நிைறவைடந்ததன்
பின்னர்
இவ்வரசான
ேவகமான ெபா ளாதார வளர்ச்சி மற் ம்
அபிவி த்தி ஆகியவற்றி டாக மக்களின் வாழ்க்ைகத்
தரத்திைன ேமம்ப த் வதற்குத் தன்னாலான அைனத்
யற்சிகைள ம் பிரேயாகித்த . உலகம் பாாியளவிலான
ெபா ளாதார
மந்தநிைலக்கு
கங்ெகா த் க்
காணப்பட்டேபாதி ம், எம
நா
ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களின்
உ தியான
தைலைமத் வத்தின்கீழ்
ஒ
நிைலயான
ெபா ளாதார
வளா்ச்சியிைனத்
தக்கைவத்
க்ெகாண்ட .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இவ்வரசாங்கமான
பாைத
அபிவி த்தி,
ைற க
நிர்மாணம், ட் த்திட்ட நிர்மாணம் மற் ம் நீர் விநிேயாகத்
திட்டங்கள் ேபான்ற மிக பய ள்ள பல்ேவ உட்கட் மான
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைள அ ல்ப த்தியி க்கின்ற .
இச்ெசயற்பா கள் அைனத் ம் எம
தாய்நாட்
ள்ள
ஏராளமான
இயற்ைக
வளங்கள்
பயன்ப த்தப்
பட் ள்ளைமயிைனக்
குறித் நிற்கின்ற .
இவ்வர
ெசல த்திட்டமான
நிைலயான அபிவி த்தி இலக்கிைன
ேநாக்கி நகர்வதற்குத் ேதைவயான நிதி ஒ க்கீ கைள
வழங்கி ள்ள .
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்களின் லம்
வழிநடத்தப்ப கின்ற இவ்வரசான , சுற்றாடல் பா காப்
விடயங்கள் ெதாடர்பில் என் மில்லாதள
மிகக்கூ ய
கவனத்ைதச் ெச த்தியி க்கின்ற . 2015ஆம் ஆண் க்ெகன
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள இவ்வர ெசல த்திட்டமான கடந்த
வ டங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைதப்ேபான்
சுற்றாடல்
பா காப் நிகழ்ச்சிகளின் அ லாக்க க்குத் ேதைவயான நிதி
ஒ க்கீட் ைன
வழங்கி ள்ளதன் லம்
அதைன
மீண் ெமா
ைற நி பித் க்காட்
ள்ள .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
திண்மக்கழி
காைமத் வம், வன மற் ம் உயிாியல்
ேவ பாட் ன் பா காப் , வளி மற் ம் நீர் மாசுபாட் ன்
கட் ப்பா
ஆகியன
தற்ேபா
இந்த
நா
எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற பிரதான சுற் ச்சூழல் சவால்களாகக்
காணப்ப கின்றன. இப்பாாிய சவால்கைள ெவற்றிகரமாக
எதிர்ெகாள் ம்ெபா ட் சுற்றாடல் மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க
சக்தி அைமச்சான
அத ைடய ஏைனய
கவர்க டன்
இைணந்
தன் ைடய
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள
அ ல்ப த் வதற்குத் திட்டமிட் ள்ள . சுற்றாடல் மற் ம்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சான
அதன்கீழ் வ கின்ற
ஏைனய ஸ்தாபனங்க டன் இைணந்
2014ஆம் ஆண் ல்
பல்ேவ ெசயற்பா கைள நிைறேவற்றி ள்ள .
எம
அைமச்சான
அந்நிய
ஆக்கிரமிப்
உயிாினங்கைளக்
கட் ப்ப த் வதற்கான
14
க த்திட்டங்கைள அ லாக்கம் ெசய்தல், விவசாய உயிாியல்
பல்வைகைம
ஊடாக
மக்களின்
ேபாசாக்கிைன
அதிகாிப்பதற்குத் ேதைவயான உள்நாட் த் தாவர மற் ம்
விலங்கினங்கைள
இனங்காணல்
மற் ம்
உயிாியல்
பல்வைகைம பா காப் , மீன்பி
மற் ம் சுற் லாத்
ைறகைள அபிவி த்தி ெசய்தல் ஆகியவற்ைற இலக்காகக்
ெகாண் 20 ெஹக்டயர் நிலப்பரப்பில் ச ப் நிலக் கா கைள
வளர்த்தல்
ேபான்ற
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண்
வ கின்ற . ேம ம், நாம் வனக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ்
17,372 ெஹக்டயர் வனத்ைதப் பா காக்கப்பட்ட வனமாகப்
பிரகடனப்ப த்தி ள்ளேதா , ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்ட 130
ெஹக்டயர்
வனத்தில்
மீள்கா
வளா்ப்பிைன ம்
ேமற்ெகாண் ள்ேளாம். ச க வன நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ்
உலர் மற் ம் இைடநிைல வைலயங்களின் 40 க த்திட்டப்
பிரேதசங்களில் வாழ்கின்ற மக்களின் வாழ்வாதாரத்திைன
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ேமம்ப த் வதற்கான
ெகாண் ள்ேளாம்.

நடவ க்ைகயிைன ம்
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நாம்

ேமற்

இ தவிர, எம அைமச்சான மத்திய மைலநா களில்
காணப்ப கின்ற
உலக
பாரம்பாிய
தளங்கைள
ைமயமாகக்ெகாண்
சுற் லாத் ைறயிைன
ஊக்குவிப்
பதற்கான ெசயற்றிட்டம் ஒன்றிைனத் தயாாிக்கும் ேநாக்கில்
பணியாற்றியி க்கின்ற . நாம் 'ஹாித லங்கா' ேதசிய
ெசயற்றிட்டத்திைன அத ைடய 2016 - 2020ஆம் ஆண்
காலப்பகுதியின்
அ லாக்கத்திற்ெகனப்
ப்பித்
வ கின்ேறாம்.
2014ஆம் ஆண் ல் எம
அைமச்சான
ஓேசான்
படலத்திைனப்
பா காக்கும்
ேநாக்குடன்
hydrochlorofluorocarbon -HCFC - இன் இறக்குமதியிைனக்
கிட்டத்தட்ட
10
சத தத்தினால்
குைறப்பதற்கான
நடவ க்ைகயிைன ேமற்ெகாண் ள்ள . நாம் ெதாம்ேப
பிரேதசத்தில் ந ன ெதாழில் ட்பத் டனான நில நிரப் ைக
ஒன்றிைன ம் அங்ெகாைட ைவத்தியசாைலயில் ம த் வக்
கழி க க்கான எாியாைல ஒன்றிைன ம் மாத்தைற, க ெவல
மற் ம் அ ராத ரம் ஆகிய பகுதிகளில் 'பிளாஸ்ாிக்' மீள்சுழற்சி
மத்திய
நிைலயங்கைள ம்
நிர்மாணித் ள்ேளாம்.
இச்ெசயற்பா கள்
அைனத் ம்
நாட் ல்
கழி
காைமத் வத்திைன ேமம்ப த் வதற்காகத் திட்டமிடப்
பட் ள்ளைவயாகும். இைவதவிர, நாம் கழி
காைமத் வக்
ெகாள்ைகயிைன ம் தற்ேபா
ப்பித் வ கின்ேறாம்.
2020ஆம் ஆண்டளவில்
ப்பிக்கத்தகு வளங்களி
ந்
20 சத தமான சக்தியிைன உ வாக்கும் "மஹிந்த சிந்தைன"
இலக்கிைனப்
ர்த்தி
ெசய் ம்ெபா ட் ,
2014ஆம்
ஆண்டளவில்
ப்பிக்கத்தகு வளங்களில் இ ந்
10
சத தமான சக்தியிைன எம்மால் உ வாக்க
ந்த .
2015ஆம் ஆண்டளவில் சுற்றாடல் மற் ம்
ப்பிக்கத்தகு
சக்தி அைமச்சான சுற்றாடல் பா காப் மற் ம் ேபண்தகு
அபிவி த்தி
ஆகியவற்றிைன
உ திப்ப த் வதற்ெகனப்
பல்ேவ
திய க த்திட்டங்கைள அ ல்ப த் வதற்கும்
ஏற்ெகனேவ ஆரம்பித்
ைவக்கப்பட்ட க த்திட்டங்கைளத்
ெதாடர்ந்
ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கும் திட்டமிட் ள்ள .
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
காலநிைல
மாற்றத் டன்
இைணந்த
ேகாள
ெவப்பமைடதலான
எம
நா
மற் ம் ேகாளம் ஆகிய
இரண் க்கும் பாாிய ஓர் அச்சு த்தலாக அைமந் ள்ள .
இலங்ைகயான
ேகாளம்
ெவப்பமைடத க்கான
குைறந்தபட்ச
பங்காளியாகக்
காணப்ப கின்றேபாதி ம்,
எம நா
ேகாள ெவப்பமாகுதல் மற் ம் காலநிைல மாற்றம்
ஆகியவற்றின் லம் உ வாகின்ற பாாிய சவால்க க்கு
கங்ெகா க்க ேநாிடலாம். நாம் ஏற்ெகனேவ, ெவள்ளம்
மற் ம்
வரட்சி
ஆகிய
பன் கத்தன்ைம
வாய்ந்த
பிரச்சிைனகளில் அ பவங்கைளக் ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
ேகாள
ெவப்பமாகுதல்
மற் ம்
காலநிைல
மாற்றம்
ஆகியவற்றின் விைளவாக கடல்மட்டம் உயர்வைடவதான ,
விேசடமாக தீ
நா க க்கு அதிகள
பாதிப்பானதாகக்
காணப்ப கிற .
இலங்ைக
ஒ
தீ
நாடாகக்
காணப்ப வதால், எதிர்காலத்தில் ேகாள ெவப்பமைடத ன்
லம்
உ வாகின்ற
கடல்மட்டம்
உயர்வைடத ன்
காரணமாக ஏற்ப கின்ற விைள க க்கு நாம் கங்ெகா க்க
ேவண்
ள்ள . எனேவ, அவ்வாறான நிகழ் க க்கான
தீர் கைள இனங்காண்கின்ற ெசயற்பாட் ல் தற்ேபா எம
அைமச்சின் அதிகாாிகள் ஈ பா
காட்
வ கின்றனர்.
காலநிைல மாற்றத்தின் -

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you have only two more minutes.
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

I have been allotted 15 minutes, Sir.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, you have been given only 10 minutes. Out of that,
you have already taken eight minutes.
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

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

Okay, Sir. His Excellency President Mahinda
Rajapaksa has presented the Budget for the year 2015
which aims to boost the development of this country
aligning the targets set out in the "Mahinda Chintana Vision for the Future". The development-oriented Budget
will definitely increase the economic growth rate of this
country and consequently uplift the living conditions of
the people.
Sir, after a three-decade long war against terrorism
that prevailed in the North and the East of this country,
the Government, led by His Excellency President
Mahinda Rajapaksa, has been putting all its effort to
uplift the living standards of the people through rapid
economic growth and development.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවුරුදු 26ක් තිස්ෙසේ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. අවුරුදු 26ක් තිස්ෙසේ ෙගන ආ අය වැය
කථා මම අහෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. එම අය වැය විවාදවලදී මම
කථා කරලා තිෙබනවා. මිනිස්සුන්ට පහසුකමක් ලබා දීලා තිෙබන
ෙම් වාෙග් Budget එකක් කවුරුවත් හැදුෙව් නැහැ; හදලත් නැහැ.
ඒ නිසා ඒ ෙවනුෙවන් ෙකෙළහි ගුණ සලකන්නය කියලා ෙම්
රෙට් ඉන්න සියලුම ජාතීන්ටත්, සියලු පක්ෂ නායකවරුන්ටත් මම
කියන්න කැමැතියි. එෙහම ෙකෙළහි ගුණ සලකනවා නම් අෙප්
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ඉදිරි මැතිවරණෙය්දී තරගයක් කරන්න
එපා කියන ඉල්ලීම මා ෙම් සභාෙව්දී කරනවා. එතුමා කරන ෙහොඳ
වැඩවලට අපි සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. එය ෙලෝකයටත් ෙහොඳයි;
රටටත් ෙහොඳයි. අපි සමාදාන ෙවලා, ෙම් තරම් ෙහොඳ අය වැයක්
හදපු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙම් මැතිවරණයට තරග ෙනොකර
එතුමාට නිතරගෙයන් එන්න සලස්වන්නය කියලා මා ඉල්ලා
සිටිනවා.
ேம ம், ெகாஸ்லாந்ைதயில் ஏற்பட்ட மண்சாிவால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு என் ைடய ஆழ்ந்த கவைலையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா ,
அவர்க ைடய
கு ம்பத்
தா க்கும் இறந்தவர்க ைடய கு ம்பத்தா க்கும் என்ன
ேசைவ
ெசய்ய
ேவண் ேமா
அைத
என் ைடய
அைமச்சினால் ெசய் த வதாகக் கூறி, விைட ெப கிேறன்.

Sir, I table* the rest of my speech.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Eran Wickramaratne. You have 19 minutes.
[අ.භා. 2.06]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය්
නාය යෑම නිසා 300ක් විතර අතුරුදහන් ෙවලාය කියලා අපට දැන
ගන්න ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් මුළු රටම දුක් වන ෙම්
ෙමොෙහොෙත්දී අපි අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරනවා. මම විශ්වාස
කරනවා, දැන් කරන්න ෙවලා තිෙබන ආපදා කළමනාකාරිත්වයට
ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග්ම උපරිම සහෙයෝගය රජයට
ලැෙබයි කියලා.
මීට ටික ෙවලාවකට පථමෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට "සමාජවාදය"
කියන වචනය මතක් වුණා. එක වතාවක් ෙහෝ ඒ වචනය සඳහන්
කරලා තමයි අද එතුමා එතුමාෙග් කථාව කෙළේ. මම හිතන්ෙන්,
එතුමාට එතුමාෙග් පියා ෙගෞරවෙයන් මතක් ෙවන්න ඇති. මට
හිතුණා, නිකම් ෙව්දනාවක් ඇති වී තිබුණා කියලා. ෙමොකද අද
හයිට් පිටිෙය් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝයි. එදා හයිට්
පිටිෙය් හිටිෙය් එතුමායි, එතුමා වාෙග් සමාජවාදී පතිපත්ති
අනුගමනය කරපු අයයි.
එතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, "ඉන්දියාව ෙරොකට් එකක්
අභ්යවකාශයට යවලා තිෙබනවා, ඒකට බටහිර රටවල් වියදම්
කරන පමාණෙයන් සියයට 10ක් පමණයි වියදම් වුෙණ්,
ආසියාතිකයන් හැටියට අපි සියලු ෙදනාම ආඩම්බර ෙවනවා"
කියලා. විපක්ෂය හැටියට අපිත් ආඩම්බර ෙවනවා, ආසියාතිකයන්
හැටියට ඉන්දියාවට ෙමවැනි ෙදයක් කරන්න පුළුවන් වීම ගැන. ඒ
ෙව්ලාෙව් මෙග් මනෙසේ මැවුණු චිතය වුෙණ් ෙමොනරාගල
පෙද්ශෙය් නියඟය නිසා මහලු අම්මා ෙකෙනක් ළිෙඳේ අඩියටම
බැහැලා පිරිසිදු වතුර වීදුරුවක් ලබා ගන්න දරන වෑයමයි. ඒ අය
ගහ ෙලෝකවල තිෙබන පශ්න විසඳන්න වෑයම් කළත්, අපට අෙප්
පුංචි රෙට් පිරිසිදු වතුර පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයවත් විසඳා ගන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් අය වැය කථාව දිහා බලන ෙකොට අපට ෙපෙනන්ෙන්
"ෙම්ෙක් ෙපොෙරොන්දු ඇත; මුදල් නැත" කියන එකයි. අය වැය
කථාෙවන් ෙපොෙරොන්දු රාශියක්ම දුන්නා. නමුත් ෙපොෙරොන්දු ඇත;
මුදල් නැත. මම ඒක ෙපොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. 2012 අය වැය
කථාෙවන් කෘෂිකර්මය සඳහා රුපියල් බිලියන 102ක් ෙවන්
කරන්න ෙයෝජනා කර තිබුණා. නමුත් ඇත්තටම 2012 දී
කෘෂිකර්මයට වියදම් කළ පමාණය රුපියල් බිලියන 76යි. රුපියල්
බිලියන 102ක් ෙවන් කළා, නමුත් ඇත්තටම රජය වියදම් කෙළේ
රුපියල් බිලියන 76යි. ඒ කියන්ෙන් ෙවන් කරපු පමාණයට
වැඩිය සියයට 30ක් අඩුෙවන් තමයි වියදම් කෙළේ. 2013 දී රුපියල්
බිලියන 111ක් ෙවන් කළා. ඒ 2012ටත් වැඩිෙයන්. නමුත්
ඇත්තටම වියදම් කෙළේ රුපියල් බිලියන 66යි. ඒ කියන්ෙන්
කෘෂිකර්මයට ෙවන් කරපු මුදල් පමාණයට වඩා සියයට 40ක්
පමණ අඩුෙවන් තමයි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපට
ෙපෙනනවා, 2014 වර්ෂෙය්ත් ඔය කථාවමයි තිෙබන්ෙන් කියලා.
2015 වර්ෂයටත් ඔය කථාවම තමයි තිෙබන්නට යන්ෙන්.
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රජය ෙම් අය වැය පාවිච්චි කරන්ෙන් හරියටම මැතිවරණ
පකාශයක් හැටියටයි. ෙවන් කිරීම් වැඩි වැඩිෙයන් ෙපන්වනවා.
ඇත්තටම වියදම් කරන පමාණය අඩුයි කියන එක, 2012 සිට අද
වන ෙතක් කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් වියදම් කළ පමාණය දිහා
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා. සියයට 2ක්, සියයට 3ක්, සියයට 5ක්
වාෙග් ගණනකින් ෙනොෙවයි, සියයට 30ක්, සියයට 39ක් වාෙග්
පමාණයක් අඩුෙවන් තමයි වියදම් කරන්ෙන්.
අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා, වාරිමාර්ග පද්ධතියට රුපියල්
බිලියන 15ක් වියදම් කරන්නට යනවා කියලා. ෙම් අය වැය කථාව
කරන ෙකොට මුදල් ඇමතිවරයා ෙබොෙහොම සූක්ෂ්ම ෙලස අවුරුදු
තුනක කථාවක් තමයි කියන්ෙන්. ගිය අවුරුද්ෙද් ආපුවාම අවුරුදු
තුනක කථාවක්, ඊට එපිට අවුරුද්ෙද් ආවාමත් අවුරුදු තුනක
කථාවක් කිව්වා. ඊටත් ඉස්සර අවුරුද්ෙද් ආවාම තව කථාවක්
කිව්වා. ෙම්වා සියල්ලම අපි එකට මැනෙගන ගිෙයොත් අපට
බලන්න පුළුවන්, ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද කියලා.
වාරිමාර්ග පද්ධතියට රුපියල් බිලියන 15ක් ෙවන් කරනවා
කිව්වත් ඇත්තටම ලබන වසරට -2015ට- ෙවන් කරන්ෙන්
රුපියල් බිලියන 10යි. අපට ෙපෙනනවා, 2014 දී ෙම් මුළු
අමාත්යාංශයටම ෙවන් කෙළේ රුපියල් බිලියන 49ක් බව. ෙම්
රුපියල් බිලියන 49 නැවතත් ලබන අවුරුද්ෙදත් වියදම් කරන්න
යනවා නම් ඒක අපි උද්ධමනයට හරි ගස්සන්න ඕනෑ ෙන්. ඉතින්
ඔබතුමන්ලාම කියනවා ෙන් උද්ධමනය ෙබොෙහෝපහළට
ඇවිල්ලා කියලා. අපි GDP deflator එකක් පාවිච්චි කෙළොත්,
ෙබොෙහොම අඩුෙවන් සියයට 5ක විතර එකක් පාවිච්චි කෙළොත්
අපට ෙපෙනනවා, ෙම්ක 52.5ක් විතර ෙවනවා කියලා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් ෙවන් කෙළේ රුපියල් බිලියන 57යි. ෙවනසක්
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් වාරිමාර්ග පද්ධතියට වැඩි කරලා
තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 450ක් විතර. රුපියල් ෙකෝටි 1,000 ක්
වියදම් කරනවා කියලායි කියන්ෙන්.නමුත් ඇත්තටම අය වැය
ෙල්ඛනය තුළ තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 450ක් කියලා. ෙමවැනි
ෙද්වල් හැම අමාත්යාංශයක් යටෙත්ම තිෙබන බව මට ෙපන්වන්න
පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් "ෙපොෙරොන්දු ඇත, මුදල් නැත" කියන එක
සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි.
අපි අධ්යාපනය ෙදස බලමු. අපි දන්නවා, 2014 දී අධ්යාපනයට
රුපියල් ෙකෝටි 5,200ක් නැත්නම් රුපියල් බිලියන 52ක් ෙවන්
කළ බව. උද්ධමනයට අනුව බැලුෙවොත් ඒ මුදල රුපියල් බිලියන
54ක් ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් කර තිෙබන මුදල රුපියල්
බිලියන 55යි; රුපියල් ෙකෝටි 5,500යි. ඒ අනුව ෙම් වැඩි වීම
බැලුෙවොත් ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක්. 2014ට සාෙප්ක්ෂව ඇත්ත
වැඩි වීම රුපියල් ෙකෝටි 100ක්; බිලියන 1ක් පමණයි. නමුත්
ෙපොෙරොන්දු රාශියක්ම දුන්නා. ෙපර පාසල්වලට ගාමීය
පාසල්වලට වැසිකිළි හැදීමට, පස්වන ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව
වැඩි කිරීමට, ගුරු පුහුණු විදුහල්වලට, පිරිෙවන් අධ්යාපනයට,
පුහුණු මධ්යස්ථානවලට ශිෂ්යත්ව දීමට මුදල් ෙදනවා කියා විශාල
ලැයිස්තුවක් කියා ෙගන, කියා ෙගන ගියා. ෙම් මුළු ලැයිස්තුව
දිහාම බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, රුපියල් බිලියන 13කට වැඩිය
වියදම් කරන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ඇත්තටම අය වැය ෙල්ඛනය
තුළ තිෙබන වැඩි වීම එක බිලියනයයි. ෙපොෙරොන්දුව රුපියල්
බිලියන 13යි, අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ඇත්ත වැඩි වීම එක
බිලියනයයි. ඇත්ත කථාව තමයි, එක එක ෙපොෙරොන්දු දීලා
තිෙබනවා, නමුත් ඒවාට මුදල් ෙවන් කරලා නැහැයි කියන එක.
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභා ගැෙබ්
ඉන්නවා. අපි උසස් අධ්යාපනය දිහා බැලුවත් ෙපෙනනවා, ඔය
කථාවම තමයි එහිත් තිෙබන්ෙන් කියන එක. 2014 දී අය වැෙයන්
රුපියල් බිලියන 40ක් උසස් අධ්යාපනයට ෙවන් කළා. ඒ රුපියල්
බිලියන 40 අද මුදල්වලින් බැලුෙවොත්, අද උද්ධමනයට අනුව
බැලුෙවොත්, රුපියල් බිලියන 41.6ක් විතර ෙවනවා. එදා වියදම්
කළ එකටම වියදම් කරනවා නම් එදා රුපියල් බිලියන 40ට අද
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රුපියල් බිලියන 41.6ක් වියදම් කරන්නට ෙවනවා. ෙබොෙහොම
අඩුෙවන් තමයි මම ෙම් උද්ධමනය ආෙද්ශ කරලා තිෙබන්ෙන්.
නමුත් ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? උසස් අධ්යාපනයටත්, එක එක
ෙද්වල් කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා.
උසස් අධ්යාපනයට මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය වැඩි කරනවා කිව්වා.
පශ්චාත් අධ්යාපන ආයතනවලට, පර්ෙය්ෂණවලට පතිපාදන ෙවන්
කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ ෙවන් කිරීම් සියල්ලම බැලුෙවොත්,
රුපියල් බිලියන 1.6ක් විතර ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන්නට
ඕනෑ. ඇත්තටම ඒවාට මුදල් නැහැ. අය වැය මුළු සංඛ්යාව තුළ
මුදල් නැහැ. මුදල් තිෙබන්න පුළුවන් එක විධියයි. දැනට වියදම්
කරන සමහර ෙද්වල් කැපුෙවොත්, එෙහම නම් අර අලුත් ෙද්වල්
කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට රුපියල් බිලියනයක විතර
කැපීමක් කරන්න සිදු ෙවනවා කියන එකයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සඳහන් කරන්ෙන්.ෙම් අය වැය දිහා බැලුෙවොත්, ෙම් පශ්නය දිගින්
දිගටම තිෙබනවා.
අධ්යාපනය කියන්ෙන් ෙබොෙහොම වැදගත් ක්ෙෂේතයක්. අද ෙම්
රෙට් පාසැල් ශිෂ්යෙයකුට රුපියල් 1,000ක විතර මුදලක් තමයි
මාසයකට වියදම් කරන්ෙන්. ඒ මාසයකට වියදම් කරන රුපියල්
1,000ක පමාණෙයන් ශිෂ්යෙයකුට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක්
ෙදන්නට පුළුවන්ද? උසස් අධ්යාපනයට වියදම් කරන්නට, මුළු
වියදම විධියට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 41යි
කිව්වා. නමුත්, ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් අලාභය රුපියල් බිලියන
30යි. ෙම්ක සසඳලා බලන්න ඕනෑ, ෙම්ක ගැන නිහඬව ඉන්න
බැහැ. ෙමොකද, උසස් අධ්යාපනයටම ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් බිලියන 41යි. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් පාඩුව විතරක්
රුපියල් බිලියන 30යි. මම කථා කරන්ෙන් පාඩුව ගැනයි.
ෙකෝප් එකට ආපු අවස්ථාෙව්දී මම ඇහුවා, ඔය ශීලංකන්
ගුවන් ෙසේවය පාඩුෙවන් මිදිලා, ෙබොෙහොම ලාභ තිෙබන ගුවන්
ෙසේවයක් හැටියට හරවා ගන්න පුළුවන් කවදාද කියලා. "අපට ඒක
කරන්න පුළුවන් 2017 දී" කියලා ඒ ෙව්ලාෙව්දී කිව්වා. හරියටම,
අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙල්ඛන වාෙග්
තමයි. "ඉදිරිෙය්දී අපි එතැනට යනවා. ඒ නිසා බය ෙවන්න එපා"
කියලා තමයි කියන්ෙන්. මම ඒ ෙවලාෙව් සභාපතිතුමාෙගන්
ඇහුවා, "2014 දී ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් අලාභය ෙකොච්චරද?"
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා කිව්වා -ෙබොෙහොම ෙහමින් කිව්ෙව්,
නමුත් මම ෙහොඳට අහෙගන හිටියා- තවත් රුපියල් බිලියන 30ක්
2014ත් නැති ෙවන්න යනවා කියලා. එෙහම බැලුවාම, ෙම් අවුරුදු
තුනට රුපියල් බිලියන 90ක් එක ආයතනයකට නැති ෙවනවා.
නමුත් ෙම් රෙට් උසස් අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න ඉන්න දරුවන්ට
විශ්වවිද්යාලවලට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් අලාභ
නිසා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙසෞඛ්යයටයි, අධ්යාපනයටයි ෙවන්
කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
අපට ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙම් අය වැය කථාෙව්දී ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් සමහර උදවියටත් විශාම වැටුප් ෙදන්න යනවා කියලා. ෙම්
සම්බන්ධව මට පථමෙයන් කථා කරපු ඇමතිවරුන් සඳහන් කළා.
අපි අහලා නැතිද ෙම් කථාව මීට පථමෙයන්? ඇඟලුම්
කර්මාන්තවල ඉන්න ෙසේවකයන්ට විශාම වැටුප් ෙදන්න යනවා
කිව්වා. පිටරටවල රැකියා කරන අයට කියනවා ෙන් "රට විරුවන්"
කියලා. රට විරුවන්ටත් විශාම වැටුප් ෙදන්න යනවා කියනවා.
තීෙරෝද රථ පදවන මහත්වරුන්ටත් විශාම වැටුප් ෙදන්න යනවා
කියනවා. නමුත්, ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? එක විශාම වැටුප්
ෙයෝජනාවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව්. ඒ, අෙප්
ෙගොවීන්ටයි. ඒකත් අවුරුද්දකට පස්ෙසේ කර ගන්න බැරි වුණා.
නැවතත් අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ ඒක ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
ඇඟලුම් ෙසේවකයින්ට, රට විරුවන්ට, තීෙරෝද රථ පදවන්නන්ට
විශාම වැටුප් ෙදන්න පතිපාදන ෙවන් වීමක් අය වැය ෙල්ඛනය
තුළ නැහැ කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
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ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න යනවා නම් ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්
කිරීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. විශ්වවිද්යාලයට යන්ෙන් 25,000ක්
විතර කිව්වා. අපි ලක්ෂයක් යන්න විශ්වවිද්යාලයට යන්න පාර
කපනවා කිව්වා. මම හිතුවා අඩුම ගණෙන්, තව එක
විශ්වවිද්යාලයක්වත් ෙම් රෙට් හදන්න මුදල් ෙවන් කරයි කියලා.
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලයට නම් මුදල් දීලා තිෙබනවා.
මම හිතන්ෙන්, අමාත්යංශවලට ෙදන මුළු වියදෙමන් සෑෙහන
පමාණයක් ඒ ෙවනුෙවන් දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විද්යා පීඨයට මුදල් දුන්නා කියා විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා
ගන්නා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පමාණය ලක්ෂයක් වන්ෙන් නැහැ ෙන්,
ගරු ඇමතිතුමනි. අපි ඒක පැහැදිලිව දන්නවා. ඒක සිදු වන්ෙන්ත්
නැහැයි කියා අපට කියන්න පුළුවන්.
අපි දැන් ෙලෝකයක් මවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි මධ්යම
පාන්තික රටක් කියා මවා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් රෙට් මුදල් හා
කමසම්පාදන ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? එතුමා ෙමතැනට
ඇවිල්ලා කිව්වා, "ඔබතුමන්ලාට ෙමොකක් ෙහෝ අසනීපයක්
හැෙදන්න ඉස්සර ෙවලා අසනීපයක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා බලා
ගන්න රජෙය් ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂණයක් කර
ගන්න පුළුවන්" කියා. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. අපි නම් ෙරෝහලට
යන්ෙන් අසනීප වුණාට පස්ෙසේයි. අසනීප වුණාට පස්ෙසේ
ෙරෝහලට ගියාම ඒ ෙරෝගියාට ඇඳක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. බිම
පැදුරක තමයි ඒ ෙරෝගියාට නිදා ගන්න ෙවන්ෙන්. එෙහම
නැත්නම්, පරීක්ෂණ එළිෙයන් කර ෙගන එන්න කියා ඒ
ෙරෝගියාට කියනවා. ෙබෙහත් ෙහේත් ටික pharmacy එකකින්
අරෙගන එන්න කියනවා. ඔය ඇත්ත කථාව තමයි දැන්
ෙරෝහල්වල තිෙබන්ෙන්. නමුත්, දැන් අපි මධ්යම පාන්තික රටක්
ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? යම් කිසි ෙකෙනකුට
අනාගතෙය්දී අසනීපයක් හැෙදන්න යනවාද, නැද්ද කියා
ෙරෝහලට ගිහින් පරීක්ෂණයක් කර ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
ෙම් අය වැෙයන් ෙමොනවාද කෙළේ? රුපියල් මිලියන 500ක්
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සඳහා ෙවන් කළා. ඔය රුපියල් මිලියන 500 ෙම්
රෙට් සිටින ජනතාවෙගන් ෙබදා බැලුවාම ෙම් රෙට් සිටින එක
පුද්ගලෙයකුට ෙවන් කළ මුදල් පමාණය රුපියල් 25යි.
ෙසෞඛ්යයට ෙවන් කළ මුදල් පමාණය බැලුවාම එය ෙරෝහලට
යන්න අවශ්ය කරන බස් ගාස්තුවටත් මදි. ඔබතුමන්ලා ෙමවර අය
වැෙයන් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොනවාද? අය වැය තුළින් අපට
නිකම් ෙහොඳ හැඟීමක් ඇති කරන්න හදනවා. ෙපොෙරොන්දු ඇත,
මුදල් නම් නැත කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ.
මට එක එක ක්ෙෂේත ගැන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කථා
කරන්න පුළුවන්. නමුත් කාලය ෙබොෙහොම සීමාසහිත නිසා
සමූහයක් හැටියට ගත්ෙතොත් අෙප් මුළු වියදම රුපියල් බිලියන
2,084ක් බව අපට ෙපෙනනවා. 2014 අවුරුද්ද බැලුෙවොත් මුළු
වියදම රුපියල් බිලියන 2,200යි කියා අපට ෙපෙනනවා. ඒ මුළු
වියදම පියවන්න අපට බදු ආදායම ලැෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන
1,689යි. රුපියල් බිලියන 1,416 සිට 1,689ට වැඩි වනවා
කියන්ෙන් එතැන සියයට 19ක වැඩි විමක් තිෙබනවා. නමුත්,
ඇත්තටම ෙම් පමාණය වැඩි වන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, අපි එකතු
කළ බද්ද සියයට එකකින් අඩු කළා. Income tax එක සියයට
16ට අඩු කළා. ඒ අනුව බදු ආදායම වැඩි වන්න විධියක් -කමයක්නැහැයි කියා අපට ෙපෙනනවා.
මම අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් කරුණත් කියනවා. ඉදිරිෙය්
පවත්වන්න නියමිත මැතිවරණය අවසන් වුණු විගසම බදු ඉහළට
යනවා. ෙමොකද, කවදාවත් බදු සියයට 19කින් ඉහළ ගිහින් නැහැ.
අය වැය කථාෙව්දී අපට කිව්වා, බදු ෙනොෙගවූ අයෙගන් ඒ රුපියල්
බිලියන 40 එකතු කරනවා කියා. බදු ෙනොෙගවූ ව්යාපාරිකයන් හා
ව්යාපාරවල ලැයිස්තුවක් සභාගත කරන්න කියා මම අභිෙයෝගයක්
කරනවා. බදු ෙනොෙගවන්ෙන් කවුද කියා අපට බලන්න ඕනෑ.
ෙම්ක රැවටිල්ලක් පමණයි; ෙම් විධියට කර ෙගන යන එකත්
රැවටිල්ලක් පමණයි කියා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

845

2014 ඔක්ෙතෝබර් 29

846

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Hon. Member, you have two more minutes.

ඒ ෙගොල්ෙලෝ කුහකකම් කරලා ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි ෙදෙකන් මෙග් කථාව
අවසන් කරන්නම්.
අපි ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, ෙම් ෙපොෙරොන්දුවලට යන මුළු
මුදල රුපියල් බිලියන 182යි. ඒ කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාලවලට
අලුෙතන් ඇතුළත් කර ගන්නා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ලක්ෂයට ෙමවර
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදලක් ෙවන් කර නැහැ. විශාම වැටුප්වලට
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමවර
අය වැෙයන් නිශ්චිතව ලබා ෙදනවා කියපු ෙද්වල් බැලුවාම ඒවාට
යන වියදම රුපියල් බිලියන 182යි. නමුත් අය වැෙයන් ඒවාට
ඇත්තටම ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 13යි. රුපියල්
බිලියන 182ක ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා රුපියල් බිලියන 13ක්
තමයි ඇත්තටම ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට රුපියල්
බිලියන 169ක හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ හිඟය පියවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියා මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාෙගන් අපි දැනගන්න කැමැතියි. අපි රජෙය් හිටියා නම්,
නාස්තිය, දූෂණය අවම කර ෙකොටසක් පියවනවා. නමුත් ෙම්
රජයට අවුරුදු 10කට කරන්න බැරි වුණු ෙද් ලබන වසෙර් කරන්න
පුළුවන් ෙවයිද කියා අපට විශ්වාසයක් නැහැ. ෙම් සඳහා එකම
කමයයි තිෙබන්ෙන්. දැනට තිෙබන ෙද්වලුත් කපන්න තමයි සිදු
වන්ෙන්. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් කළමනාකාරිත්වෙය් පශ්නයක්.
ජනාධිපති ධුරයට රුපියල් බිලියන 9ක් -රුපියල් ෙකෝටි 900ක්වැය කරනවා. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික බූදලයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අෙප්
මුදල්. අයියලා, මල්ලිලා, දරුවන්, පාරට ගල් ඇල්ලුවාම පින්තූර
දමනවා. නමුත් ෙම් මුදල් හරියට පරිහරණය කරනවාද, නැද්ද
කියන එක තමයි ඔවුන්ෙගන් අහන්න ඕනෑ.
ණයට ගත්තාම, අපි ඒකට ෙගවන්න ඕනෑ. රාජ්ය බැංකු
පද්ධතියට පාග්ධනය ෙයොදවන්ෙන් ඇයි? ෙබොල් ණය දීලා,
ෙද්ශපාලනීකරණය කර, දැන් ඇවිල්ලා බදු ෙගවන මිනිසුන්ෙග්
මුදල් අරෙගන රාජ්ය බැංකුවල පාග්ධනයට එකතු කරනවා. ෙම්ක
රාජධානියක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජනරජයක්. මුදල් ඇමතිතුමා
රජතුෙමක් ෙනොෙවයි. මුදල් ඇමතිතුමා භාරකරුෙවක් පමණයි.
ජනාධිපති ධුරය සහ මුදල් ඇමති ධුරය ෙවන් කරන්න ඕනෑය
කියන එක තමයි අෙප් මතය. නැත්නම් දූෂණයට වගකියන්න
ඕනෑ, මුදල් ඇමතිතුමාමයි. ෙම්ක ජනරජයක් නිසා ෙමය කියන්න
සුදුසුයි කියා මම නම් හිතන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසෙය් ෙච්තිය
රජතුමා කියා රජ ෙකෙනක් සිටියා. මම ඒක කියන එක සුදුසු
නැහැ. මම ඒක කිව්ෙවොත්, රජතුෙමක් ඉන්නවා කියා පිළිගන්න
ෙවන නිසා මම ඒක කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] - මම අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම අවසන් කරනවා. ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා
මැතිතුමනි, ෙච්තිය කිව්වාම, ෙක්න්ති ගන්න එපා. වාඩිෙවන්න.
[බාධා කිරීම්] - අහෙගන ඉන්න.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

අෙප් ගම්වල නම් බයිෙයෝ නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි
ෙපොෙරොන්දු වුෙණොත් අපි ඉෂ්ට කරනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
The next speaker is the Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya.
You have got 12 minutes.
[අ.භා. 2.26]

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන්
පිළිබඳ අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய - ேதசிய மர ாிைமகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National
Heritage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය විවාදය
අවස්ථාෙව් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා
දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය, සමාජ පජාතන්තවාදී සංකල්පයක්
මත සකස් වුණු ජනතාවාදී අය වැය ෙල්ඛනයක් හැටියට අපට
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඕනෑම රටක අය වැය ෙල්ඛනයක් සකස්
කරන්ෙන්, ඒ රෙට් බලයට පත් රජෙය් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිය ෙහෝ
දැක්ම ෙහෝ දර්ශනය අනුවයි. පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය
පවතින රටක එවැනි අය වැය ෙල්ඛනයක ඵලදායීතාව ෙහෝ
සාර්ථකභාවය පිළිබඳව අවසාන තීන්දුව ලබා ෙදන්ෙන් රෙට්
බහුතර ජනතාවයි. එම නිසා අපි ෙකොයි ආකාරෙයන් තර්ක
විතර්ක ෙගනාවත්, පජාතන්තවාදී සමාජයක් තුළ - එහි ෙහොඳක්
ෙහෝ නරකක් තිබුණත්- අවසාන තීන්දුව තිෙබන්ෙන්, ජනතාව
අෙත්.
අපි බලමු, ෙම් ජනතාව ඉදිරි කාලෙය්දී ෙකොයි ආකාරෙයන්
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙකෙරහි පතිචාරයක් දක්වයිද කියන එක.
එෙසේම, අය වැය ෙල්ඛනයක මූලික වශෙයන් කරනු ලබන්ෙන්
ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වියදම හා ලැෙබන ආදායමත්, හිඟයක් ඇත්නම්
එය පියවා ගැනීම සඳහාත් විස්තර කිරීමයි. ජනාධිපතිතුමා මුදල්
ඇමති වශෙයන් ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී රෙට්
ආර්ථිකෙය් ස්වභාවය, රජය ඉදිරි කාලෙය් දී ඉෂ්ට කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරන ෙසේවාවන්, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා වැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කරන ව්යාපෘති, ආර්ථිකෙය් ගමන් මඟ, රජය
මහජනතාවට දුන් විවිධ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් කියා මාර්ගය
පිළිබඳව විස්තර කළා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් විරුද්ධ
පක්ෂය විවිධ ආකාරෙයන් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය නිර්වචනය
කරනවා. ෙමය ජිල්මාට් අය වැය ෙල්ඛනයක්, සීනි ෙබෝල අය වැය
ෙල්ඛනයක්, ඡන්ද ගුණ්ඩුවක්, ඉලක්කම් විජ්ජාවක්, නංගි ෙපන්වා
අක්කා දීෙම් කියාදාමෙය් සැලැස්මක්, උඩින් සුන්දර - යටින්
ගින්දර වැනි විවිධ අර්ථ කථන විරුද්ධ පක්ෂය ඉදිරිපත් කරනවා.
ඔවුන්ට අනුව, ඔවුන්ෙග් මතවාදය අනුව ෙමවර අය වැය
ෙල්ඛනෙය් කිසිදු යහපත් ෙදයක් නැති බවයි කියන්ෙන්. ෙමවැනි
අය වැයක කිසිදු යහපත් ෙදයක් නැහැයි කියන එක ඇත්ත
වශෙයන්ම නිර්ලජ්ජිත ෙද්ශපාලන කුහකකමක්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුසියානු ෙල්ඛකෙයකු වන
ඉවාන් ටර්ගිනිව් ෙමන්න ෙම් වාෙග් අදහසක් පකාශ කර
තිෙබනවා, “A mind that is all negation grows barren and
dries up"
යම් කිසි මනසක් නිරන්තරෙයන්ම යම් යම් ෙද්වල් පතික්ෙෂේප
කරනවා නම් එහි ඇත්ෙත් නිසරුභාවයක් කියන එක තමයි
ටර්ගිනිව් පකාශ කෙළේ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් විවිධ මන්තීවරුන්
ඉදිරිපත් කළ විෙව්චනයන් ෙදස බලනෙකොට ෙම් පකාශය
ෙබෙහවින් කාෙලෝචිත ෙවනවා. ෙද්ශපාලනෙයන් ඉච්ඡා
භංගත්වයට ෙහෝ අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් වන පිරිස් ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය ඒ ආකාරෙයන් විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. ෙම් රජය
ෙකොයි ආකාරයකින් ෙහෝ ෙම් රෙට් ෙක්තුමතී රාජ්යයක්, නැත්නම්
ආලකමන්දාවක් හැදුවත්, මුළු රෙට්ම මංමාවත් රත්තරනින් කළත්,
විරුද්ධ පක්ෂය එහි යහපතක්, ෙහොඳක් දකියි කියලා මා හිතන්ෙන්
නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ඇති රටක, රජෙය් ආර්ථික
පතිපත්ති ෙහෝ බදු පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙදන ෙපොෙරොන්දු පිළිබඳව අවසානෙය්දී තීන්දු ගනු
ලබන්ෙන් රෙට් ජනතාවයි. ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා,
"ෙපොෙරොන්දු ඇත, මුදල් නැත." කියලා. ෙමහි අවසාන
තීන්දුකරුවා -තීරකයා- රෙට් බහුතර ජනතාවයි. එය ඉදිරි
කාලෙය්දී බලාගන්න අපට හැකියාවක් ලැෙබනවා.
20වැනි සියවස මුලදී එංගලන්තෙය් චාන්සලර් ෙලොයිඩ් ෙජෝර්ජ්
විසින් සාමි මන්තණ මණ්ඩලෙය් වරපසාද අඩු කිරීමට අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් උත්සාහ කළ අවස්ථාෙව්දී, ඒ කාලෙය් සිටි යම් යම්
විචාරකයන් එම අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව පකාශ කෙළේ
ෙමෙහමයි,

“The so-called people’s Budget was relatively trivial
in economic terms, but proved very important,
politically”.
නමුත් අප කියන්ෙන්, ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය තුළින්
ෙද්ශපාලන වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික වශෙයනුත්
යහපත් පතිඵල ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගන ඒමට පුළුවන් බවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන අෙනක් කාරණය
ෙමයයි. ඕනෑම රටකට පරිපූර්ණ අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙගෙනන්න
බැහැ. පරමාදර්ශ අය වැය ෙල්ඛනයක් බිහි කර ඇති රටවල්
ෙලෝකෙය් දකින්න නැහැ. ඒ නිසා විරුද්ධ පක්ෂය කරන ෙම්
ෙචෝදනා, විෙව්චන පිළිබඳව අප විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීෙම්
අවශ්යතාවක් නැහැ.
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නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික චින්තනය අනුව 1977 සිට 1994
දක්වාත්, 2001 සිට 2004 දක්වාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය
වැය ෙල්ඛන කියාත්මක වුණා. ඒ අය වැය විවාදවලදී ඉතා විචිත
ෙලස කථා කළ විරුද්ධ පක්ෂෙය් යම් යම් මන්තීවරුන්, ඒ
කාලෙය් සිදු වූ යම් යම් අගතිගාමී කියාදාමයන් සම්බන්ධව නිහඬව
සිටිනවා. එහි පතිඵලය ෙමොකක්ද? ජනතාවෙගන් ඔවුන්
පතික්ෙෂේප වීමයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙපොෙරොන්දු ඇත. මුදල් නැත"
කියලා. ඒ විධියට තවත් සමහර මන්තීවරුන් කියනවා වාෙග් ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් යම් ලුහුඬුතා තිෙබනවා නම් ඒ
සම්බන්ධව අවසන් තීන්දුව ගනු ලබන අවසාන තීරකයා වන්ෙන්
ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවයි. ඒක ඉදිරි කාලෙය්දී අපට බලන්නට
පුළුවන්; දකින්නට පුළුවන්.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් දුරට
අවධානයට ෙයොමු ෙනොවුණු කරුණු සමූහයක් ගැන අවධානය
ෙයොමුවීම ඉතා වැදගත්. මා දීර්ඝ වශෙයන් ඒ සම්බන්ධව කථා
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ සුවිෙශේෂී අවධානයක් ෙයොමු වුණු
කරුණු අතර ෙපර පාසල් ළමා සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ෙවන්
කිරීමට ෙයෝජනා කිරීම වැදගත් ෙවනවා. 18,000ක් පමණ සිටින
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ලබා දීම,
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් ෛදනික අවශ්යතාවන් සඳහා රුපියල්
10,000ක ණය පහසුකම් ලබා දීම, ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට
අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීම සහ සෑම පාථමික පාසලක් අසලම ෙපර
පාසලක් පිහිටුවීමට දිරිගැන්වීම යන ෙයෝජනා ඉතාමත්ම වැදගත්
ෙවනවා. ෙමොකද, මීට පථම ඉදිරිපත් වූ අය වැය ෙල්ඛනවල
ෙමවැනි අවධානයක් ෙයොමු වී ෙනොතිබුණු නිසා.
අෙනක් කාරණය තමයි, වැඩිහිටියන්. වැඩිහිටියන් සහ
විශාමිකයන් රාජ්ය බැංකුවල තබා ගන්නා තැන්පතු සඳහා සියයට
12ක වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතයක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කිරීම ඉතාම
සාධාරණ සහ යුක්ති ගරුක ෙදයක්. ෙමොකද, ඔවුන්ෙගන්
ඉල්ලීමක් තිබුණා එය වැඩි කරන්න කියලා. විශාමිකයන්ෙග්
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙයෝජනා කර ඇති 2015 වර්ෂෙය් වැටුප් ව හයටම ගළපමින්
විශාම වැටුප් සකස් කිරීමට ෙයෝජනා කරමින් ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම
ඉෂ්ට කර දී තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ විශාමිකයන් ෙම්
ඉල්ලීම කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට නව
වැටුප් ව හයක් ඇති කිරීමත්, අවම වැටුප රුපියල් 15,000 දක්වා
වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කිරීමත් වැදගත් ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, please wind up. You have exceeded
your time.
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මැතිවරණ අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොව,
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ජනතාවට ලබා දීෙම් අරමුණ මත සකස්
කළ අය වැය ෙල්ඛනයක්. අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඇති අඩු
ලුහුඬුතා, දුර්වලතා ගැන කථා කරන විරුද්ධ පක්ෂය 1977 සිට
1994 දක්වාත්, පසුව 2001 සිට 2004 දක්වාත් වූ කාල
පරිච්ෙඡ්දවල නව ලිබරල්වාදී පතිපත්ති රටාවක් යටෙත් ෙම් රට
සමාජ, ෙද්ශපාලන, ආර්ථිකමය වශෙයන් අගාධයකට ඇද දැමූ
හැටි අප දැක්කා. අෙප් රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් අප පක්ෂෙය් පතිපත්ති, දර්ශනය හා මතවාද අනුවයි. ඒ
නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඵලදායී ෙනොවන විෙව්චනයන් ෙකෙරහි අපි
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. අර කියමනක්
තිෙබනවා ෙන්, බල්ලන් බුරද්දී තවලම ඉදිරියට යනවා කියලා. ඒ
වාෙග් තමයි.

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගුරු සහායකයන් 50,000ක් බඳවා ගනිමින්
ඔවුන්
අධ්යාපනෙව්දී උපාධිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව ශී ලංකා ගුරු
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තුළින් රැකියා 50,000ක් ලබා දීම සඳහා
කර ඇති ෙයෝජනාවත් වැදගත් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස
මම සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල්
හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළ
අය වැය සම්බන්ධෙයන් විවිධ විෙව්චන තිබුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්, TNA සංවිධානෙයන්
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඉදිරියට
ෙගන යන්න, නව ආර්ථික සැලැස්මක් කියාත්මක කරන්න
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා. ෙම්ක ඉතාම කාෙලෝචිත අදහසක්
කියලා මම හිතනවා. එයට ෙහේතුව තමයි, රටක ආර්ථික
බලාෙපොෙරොත්තු ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා රෙට් ජාතීන් අතර
එකඟත්වෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාව. ජාතීන් අතර
ෙබදීමකින් ෙතොරව කටයුතු ෙනොකෙළොත් කවර ආකාරෙය්
ආර්ථික සංවර්ධනයක් වුණත් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ.
ඉතිහාසෙය් විවිධ ෙහේතු මත අපි ෙබදී සිටියා. ඒ ෙබදී සිටීෙම්
පතිඵල නිසා රට තුළ පචණ්ඩත්වය මතු වුණා. පචණ්ඩත්වය
තිෙබන කිසිම රටක ෙම් යුගෙය්ත් ආර්ථික සමෘද්ධියක් නැහැ. ඒ
නිසා ආර්ථික සමෘද්ධිය ජයගහණය කරවන්නට සාමය සහතික
විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අපි වර්ගවාදී චින්තනෙයන් ෙතොරව එකට
ඉඳෙගන ජාතික අභිලාෂයන් ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ.
ෙමම කාරණය ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී
මතක් කරන්නට කැමැතියි. අෙප් TNA එෙක් මන්තී හිතවතුන්
හුඟක් ෙවලාවට කිව්ෙව් උතුරු, නැෙඟනහිර පෙද්ශවලට
ෙනොසැලකීමක් තිෙබනවා කියන එකයි. උතුරු, නැෙඟනහිර
පෙද්ශවල සාමය, සමෘද්ධිය පිළිබඳව විෙශේෂ වගකීමක් තිෙබන
බව කිව්වා වාෙග්ම, ඔවුන් උතුර සහ නැෙඟනහිර පමණක් ෙවන්
කරෙගන තමයි ඒ විචාරයකදී කරුණු කිව්ෙව්. මම කියනවා, අපි
ඒ විධියට ෙබෙදන්නට ඕනෑ නැහැ කියලා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
ජාතික අය වැය ෙල්ඛනයක්. ජාතික අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙදස
බලන්නට ඕනෑ ජාතික මට්ෙමන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය උතුරට,
නැෙඟනහිරට, දකුණට ෙහෝ බස්නාහිරට පමණක් ඉදිරිපත් කළ
අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි ෙමෙහම ෙබෙදන්ෙන්
නැතිව රටක් විධියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලා, එකට ඉඳ
ෙගන ෙම් ආර්ථික මූෙලෝපායයන් ජයගහණය කරන්න කටයුතු
කෙළොත් ඒක ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් දිළිඳු බෙව් අභිෙයෝගයන්ට
මුහුණ ෙදමින් සමාජ පශ්න විසඳන්නට අපට ෙලොකු පිටිවහලක්
ෙවයි කියා මම හිතනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත්
කළ ඒ ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ඒ ගැන යළි
අවධාරණය කරමින් අපි එකට ඉඳෙගන ෙම් ජාතික
අභිෙයෝගයන්ට ෙකෙසේ මුහුණ ෙදනවාද කියන එක සහ අපට
එෙරහි වූ විවිධ ජාත්යන්තර බලෙව්ග හමුෙව් ෙකෙසේ කටයුතු
කරනවාද කියන එක පිළිබඳව කියා කිරීම රෙට් ආර්ථික
සංවර්ධනයටත්, ජාතික සමගියටත්, ජාතික අභිලාෂයන්ටත්
වැදගත් වන බව සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
ෙදස බලන්ෙන් ෙගෝලීය අර්බුදෙයන් මිෙදන්න ඉදිරිපත් කළ
අනාගත දැක්මක් විධියටයි. අපි දකිනවා, බටහිර රටවල් ඇතුෙළේ
තවමත් බරපතළ ආර්ථික පශ්න තිෙබන බව. ඔවුන්ට ඒවාට
විසඳුම් නැහැ. ආර්ථික බිඳ වැටීම් තිෙබනවා. ඒ බිඳ වැටීම් නිසා මුළු
ෙලෝකය පුරාම සාගතය, දුප්පත්කම, ෙසෞඛ්ය පහසුකම් නැතිවීම,
ළමයින්ෙග් ජීවිත කාලය අඩු වීම වැනි කරුණුවලට අද ෙලෝකය
මුහුණ ෙදනවා. ෙමන්න ෙම් අභිෙයෝගයන් ෙදස බලා ඒ අනාගත
අභිෙයෝගයන්ෙගන් අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක ගැන හිතා, ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ ෙම් අය
වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියායි මම කල්පනා කරන්ෙන්.

850

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙලෝකෙය් දිළිඳුකම ගැන
මම පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් වාර්තාෙව්
සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව අද ෙලෝක ජනගහනය මිලියන 842ක් වන
අතර, බිලියන 2.2කට අධික ජනගහනයක් දුප්පත්කමට මුහුණ
ෙදනවා. සියයට 12ක් සාගතයට මුහුණපා සිටිනවා. ෙම්කයි
ෙලෝක තත්ත්වය. බිලියන 1.2ක ජනතාවක් දිනකට ෙඩොලර්
1.25ක පහළ ආදායමක් ලබනවා. ෙමය සම්පත් හිඟකම නිසාම
ඇති වුණු එකක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙසෞඛ්ය පශ්න සහ
සමාජ සුභ සාධනය කපා හැරීම. ෙමය සිදු වී තිෙබන්ෙන් සම්පත්
අඩු වීම නිසාම ෙනොෙවයි. අද ෙලෝකය පුරා ඇති නැති පරතරය
වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව්ම පැහැදිලි කරනවා,
ෙලෝකෙය් ෙපොෙහොසත්ම මිනිසුන් 85 ෙදනා ජනගහනෙය් පහළ
ආදායම් ලබන බිලියන 3.5කෙග් වත්කම් භුක්ති විඳිනවාය කියන
එක. ෙම් ඇති නැති පරතරය ධනපති කමෙය් ස්වභාවයක්.
ෙම්ෙකන් අෙප් රටවලට ෙලෙහසිෙයන් මිෙදන්න බැහැ. අෙප්
රෙට්ත් ඇති නැති පරතරය යම් පමාණයකට තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, අෙප්
රෙට් බැලුවත් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20ක් අතර ජාතික
ආදායෙමන් සියයට 53.5ක් ෙබදී යන බව. ඒ නිසා ෙමවැනි
තත්ත්වයක් හමුෙව් ඒ තුළ ඇති වන සමාජ පරතරය ෙවනස්
කරන්න, ඒ තුළ ඇති වන දිළිඳු බව ෙවනස් කරන්න රජයක්
හැටියට ආර්ථික මූෙලෝපායික වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නඟන්න
ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරද්දී,
විෙශේෂිත අංශ රාශියකට වැඩි වශෙයන් මුදල් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා ඇති වන එක ෙදයක් තමයි රටක ෙසෞඛ්ය
පිරිහීම. රටක ෙසෞඛ්ය පිරිහීෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ෙම්
සමස්ත අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සියයට 7.70ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. ගිය වසරට වඩා සියයට 18.6ක වැඩිවීමක් ෙසෞඛ්ය
අංශයට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙසෞඛ්ය අංශයට මුදල්
ෙවන් කළත්, අෙප් රට ඇතුෙළේ පාලනය කර ගත ෙනොහැකි
ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙලඩ ෙරෝගවලට සමාජය ෙගොදුරු ෙවනවා.
එකක් තමයි වකුගඩු ෙරෝගය. තව එකක් තමයි පිළිකා ෙරෝගය.
ෙම් වාෙග් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග විශාල සංඛ්යාවකට අද සමාජය
මුහුණ ෙදනවා. ෙම් තත්ත්වෙයන් සමාජය ගලවා ගන්න ඕනෑ.
ඒක අෙප් මානුෂික වගකීමක්. ඒ නිසා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට
වැඩි මුදලක් ලබාදීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය වැෙය්දී එවැනි
ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂිත වශෙයන් ෙදන ලද සහන කියාවලිය
පිළිබඳව අපි අගය කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපි මානුෂිකව ෙම්
පශ්න දිහා බලන පිරිසක් කියලා හිතන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආර්ථික
සංවර්ධන කියාවලිය තුළ ගාමීය දිළිඳු බව තුරන් කිරීම සඳහා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙවත ගිය වසරට වඩා වැඩි
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් දිළිඳුභාවය
තිෙබන්ෙන් ගාමීය ක්ෙෂේත ඇතුෙළේ බව. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
පිළිබඳ විවිධ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරන අය, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනයක් කියා
කියනවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 1ෙවනි ෙවළුෙම් 2.9 ෙකොටස
කිෙයව්වාම ඉතාම පැහැදිලි ෙවනවා, 2005 දී හිටවපු බීජෙය් ඵල
දැරීමක් තමයි ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. වාර්ෂිකව
කමානුකූලව අපි ෙම් අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීලා තිෙබනවා;
ජයගහණ ලබා තිෙබනවා. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද හැම අය වැය
ෙල්ඛනයකදීම අපි ආර්ථික ජයගහණ ලබා තිෙබනවා. අපි මුහුණ
දුන් සමාජ පශ්න ෙවනුෙවන්, දීර්ඝ කාලයක් තුළ අපි ෙගන ගිය
වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළිනුත් අද සාර්ථක
තත්ත්වයකට පත් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි අපි ෙගන
ගිය ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිය. අපි දන්නවා, ගැමි ආර්ථිකය
ෙපෝෂණය කරන්න; සංවර්ධනය කරන්න; ගෙම් දිළිඳු බව දුරලා,
ඒ ගාමීය ජනතාව ෙසෞඛ්ය සම්පන්න සහ ආර්ථික වශෙයන්
ශක්තිමත් වුණු ඵලදායී ජන ෙකොට්ඨාසයක් බවට පත් කරන්න ෙම්
රජය විවිධ කියා මාර්ග අනුගමනය කළ බව. ඒ කියා මාර්ගවලින්
අද ගමයි නගරයයි අතර තිබූ පරතරය අඩු ෙවමින් පවතිනවා.

851

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

852

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

පසු ගිය වසර කිහිපයට වඩා අද කමානුකූලව වතුකරෙය්ත්
දිළිඳුබව අඩු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක අපිට අවශ්යයි.
කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට, අපිට පධාන අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා.
කවර බල ෙව්ගවලට අපි මුහුණ දුන්නත් අපි බඩගින්ෙන්
ෙනොමැෙරන ජාතියක්. ස්වයංෙපෝෂිත වී ජාතික ආර්ථිකය සවි බල
ගැන්වූෙය් නැත්නම්, ස්වයංෙපෝෂිත ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැඟුෙව්
නැත්නම් අපි ජාතියක් හැටියට දිළිඳු ජාතියක් බවට පත් ෙවනවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම ජාතියක් කියලා කියන්ෙන්
සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් කියන අදහස තුළ ඉඳෙගන ෙනොෙවයි,
සියලුම ෙදනා ශී ලාංකීය ජාතියක් හැටියට අරෙගනයි. ඕනෑම
අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න නම්, අපි අෙප් රෙට් ආර්ථික
මූෙලෝපායයන් නිවැරදි විධියට හසුරුවමින් ඉලක්කගත වැඩ
පිළිෙවළක් ඔස්ෙසේ මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කරමින් කටයුතු කිරීම
අවශ්යයි. ඒ විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන අය තර්කානුකූලව ෙම්
කරුණු දකින්න පුළුවන්. ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන, නුසුදුසු ෙද්ට
නුසුදුසුයි කියන අඩු පාඩු විචාරාත්මකව ෙපන්වන විපක්ෂ අපි දැක
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂයට කට උත්තර
තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය
කියවලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ, විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් ගරු
සභාෙවන් එළියට බැහැලා යන ෙවලාෙව් මාධ්යෙව්දීන් එතුමා වට
කර ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමාට කට උත්තරයක් තිබුෙණ් නැහැ.
එතුමා කිව්වා "කරුණාකරලා මට යන්න ඉඩ ෙදන්න" කියලා. අය
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට විපක්ෂයට තිබුණා
මැතිවරණ ඉලක්කයක්. විපක්ෂෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ් ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ සමාජ බලෙව්ග ෙපළ
ගස්සවලා, ඒ අය පාරට ගන්නයි. නමුත් ඒ බලාෙපොෙරොත්තු
ඔක්ෙකෝම බිඳ වැටුණා. ඔවුන් එක පැත්තකින් විශ්වවිද්යාල
ශිෂ්යයන් ෙපළ ගැස්සුවා. අද විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ලැෙබන
මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය වැඩිකරන්න, ඊළඟට විශ්වවිද්යාල
ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරන්න,
ජාතික අධ්යාපනෙය් නව සැලසුම් ඉදිරියට ෙගන යන්න ගත් කියා
මාර්ග තුළ ඒ බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැටුණා පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
අය වැෙයන් හැම ක්ෙෂේතයක්ම ආවරණය කිරීම නිසා ඔවුන්ෙග්
ඉලක්ක පරාජයට පත් වුණු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අය වැෙය් වැදගත්
ෙලස සලකන හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මට තිෙබන කාලය අනුව
ඒවා කියන්න හැටියක් නැහැ. නමුත්, මම වැදගත්ම කරුණක්
විධියට දකින ජූලි වර්ජකයන් සඳහා දී ඇති සහන ගැන කිව යුතුයි.
එදා 1980 ජූලි මාසෙය්දී ජීවන අංකයට රුපියල් 10ක් ෙදන්න
කියලා සටන් කරපු ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිය පාරට ඇදලා
දැම්මා. මමත් ඒ වර්ජනයට සම්බන්ධ වූ ෙකනක්. මම රජෙය්
ෙසේවකෙයක්. මම ගුරුවරෙයකු හැටියට හිටිෙය්. මම ඒ
අරගළෙය්දී ෙපොත් මිටියත් අරෙගන පාසෙලන් එළියට ගියා. එදා
43,000ක් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ මර්දනය කළා. රැකියාවලින් ෙදොට්ට
දැම්මා. අපි විරැකියාෙවන් හිටිෙය්. රැකියාවලින් ෙදොට්ට දැම්මා
විතරක් ෙනොෙවයි, පැය 24ක් යන්න ඉස්සර ෙවලා කිසිම
සුදුසුකමක් බලන්ෙන් නැතුව අෙප් ඒ පුටුවල ජාතික ෙසේවක
සංගමෙය් අය වාඩි ෙකෙරව්වා. එෙහම තමයි එදා වැඩ කෙළේ. අද
ඒක හුඟ ෙදෙනකුට අමතකයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාල පිරිසක්
ඒ අරගළයට එකතු වුණා. ඒ අය බරපතළ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ
දුන්නා. ඒ ජූලි වර්ජකයන් ෙවනුෙවන් පසු ගිය අය වැෙයන්
රුපියල් 5,000ක මාසික දීමනාවක් දුන්නා. ෙමවර අය වැෙයන්
ඒක රුපියල් 6,000 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. එපමණක්
ෙනොෙවයි. ඔවුන් මිය ගියාට පස්ෙසේ බිරිඳටත් ඒ දීමනාව ලැෙබන
කමානුකූල පියවරක් ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. කථාව
අවසන් කරන්න.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමොනවා කථා කළත්,
කාෙග් ආණ්ඩුවක් වුණත්, වැඩ කරන පන්තිෙය් ශමය තමයි ෙම්
රෙට් ආර්ථික කියාවලිය, රෙට් සංවර්ධනය ඉස්සරහට ෙගන
යන්ෙන්. ඒ ශමයට ගරු කරන්ෙන් නැති, ඒ ශමෙය්
නිර්මාණාත්මකභාවය වර්ධනය කරන්ෙන් නැති, ඒ අයෙග්
කැපවීමට කන් ෙදන්ෙන් නැති, ඒ කැපවීමට පතිචාර දක්වන්ෙන්
නැති කිසිෙවකුට මානවවාදීන් කියලා කියන්න බැහැ.
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් තිබුණා. පසු ගිය
කාලෙය් අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
එෙහම ආණ්ඩුවක් තිබුණා. එදා චන්දිකා මැතිනියත්
ජනාධිපතිවරිය හැටියට හිටියා. එදා බැලුවාද ෙම් විශාමිකයන්
ගැන? සමහර ෙවලාවට ෙම් දීමනාව වැඩි කිරීම තුළින් ඔවුන්
බලාෙපොෙරොත්තු වූ සියලු අභිලාෂ ඉටු ෙනොෙවන්න පුළුවන්. ෙම්
සහනවලට වඩා සහන ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්.
ඒක සමාජෙය් හැටි. නමුත් අපි යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.
එදා වැඩ වර්ජනයට එකතු වීම නිසා ඒ වර්ජකයන්ෙග්
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය විනාශ වුණා. සමහර අය එල්ලිලා
මැරුණා. අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න බැරුව ජීවිතය විනාශ කර
ගත්තා. ෙම් රුපියල් 1,000 වැඩි කිරීම ගැන ෙනොෙවයි, වැඩ කරන
පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙම් දක්වපු පතිචාරය පිළිබඳව ඒ අරගළයට
සම්බන්ධ වුණු ෙකෙනකු හැටියට මෙග් පසාදය මා පළ කරනවා.
අය වැයකදී හුඟක් ෙවලාවට විවිධ මත පළ ෙවනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම් ලබා දුන් සහන ගැන විපක්ෂයට හිතා ගන්න බැරි
වුණා. හිතා ගන්න බැරිකම නිසා දැන් අහනවා, ෙම්වා කරන්න
පුළුවන්ද; සල්ලි ෙකොෙහන්ද කියලා. තව කාලය තිෙබනවා. එදාට
ඒ ගැන විෙව්චන කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න
කැමැතියි උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය පිළිබඳව. එම
පළාත්වල ෙගන ගිය දැවැන්ත සංවර්ධන කටයුතු ගැන හුඟක්
විෙව්චනාත්මකව කථා කළා. නමුත් ජාතීන් වශෙයන් ෙබදා ෙවන්
කිරීමකින් ෙතොරව, හදවතට එකඟව ඒ අය අෙප්ම සෙහෝදරයන්ය
කියන හැඟීෙමන් උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාව ෙවනුෙවන් පසු ගිය
කාලෙය් ෙගන ගිය සංවර්ධන කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන
යන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ සමාජ සුභසාධනය
ඉදිරියටත් කර ෙගන යනවා. ෙමවැනි අවස්ථාවක අපි එකට එකතු
ෙවමු. ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න යන ගමෙන්දී
විපක්ෂය පැත්ෙතන් අඩු පාඩු දකින්න පුළුවන්. ඒක ෙවනම
කාරණාවක්. සමාජෙය් තිෙබන පශ්න අපි විෙව්චනාත්මක ඉදිරිපත්
කරමු; ඒවා විසඳා ගනිමු. අෙප් පැත්ෙතන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
පිළිබඳ අෙප් පතිචාර ඉදිරිපත් කරන අතර අපි කියනවා,
ෙද්ශපාලන වශෙයන් පටු ෙනොවී, සමාජ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්
දායක ෙවන්න, ෙම්ෙක් පතිලාභ ෙම් රෙට් ජීවත්වන සියලුම
පෑෙගන ජනතාවට ලබා ෙදන්න සහාය වන්න, සියලු ජාතීන්ට
උරුම වුණු සමාජයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟන්න කැප ෙවන්න
කියලා. ඒ ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ මෙග්
කථාවට මුල පුරන්න ඉස්සරෙවලා එක කරුණක් කියන්න ඕනෑ.
ගරු චන්දසිරි ගජදීර ඇමතිතුමා පුන පුනා කිව්වා ෙම් අය වැය දිහා
විපක්ෂය ෙකෝධෙයන් බලනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, ගාමීය
දිළිඳුකම අඩු ෙවලා, ගාමීය ජනතාව ෙපෝෂණෙයන් යුක්තව
ඉන්නවා කියලා. එතුමාෙග් ඒ තර්කය අනුව, විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය
දිළඳුකම ගැන සහ ගාමීය ෙපෝෂණය ගැන ඇයි අපි සාධනීය ෙලස
විෙව්චනය කරන්ෙන්, ඒ පිළිබඳව ෙම් අය වැෙය් තිෙබන අඩු පාඩු
ෙමොනවාද කියන එක මා ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.
ෙම් අය වැෙයන් අමාත්යාංශ සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල
රුපියල් බිලියන 1,812ක්. අමාත්යාංශ සඳහා ෙවන් කළ ඒ මුදලින්
සියයට 46.2ක්ම, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 887.5ක්ම ෙවන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු පවුෙල් අයෙග්
අමාත්යාංශවලට. ඉතිරි සියයට 53.8 තමයි අෙනක් අමාත්යාංශ
56ටම ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ඉතිරි ෙකොටස අෙනක්
අමාත්යාංශ 56ට ෙවන් කරලා ගාමීය දිළිඳුකම නැති කිරීමටත්,
ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණය නංවාලීමටත් පුළුවන්ද කියන එක තමයි අද
තිෙබන පශ්නය චන්දසිරි ගජදීර ගරු ඇමතිතුමනි.
ෙම් අය වැය දැනුම ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් බිහි කිරීෙම් අය
වැයක් බව ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී පුන පුනා කිව්වා.
අමාත්යාංශවලට ෙවන් වූ මුදල රුපියල් බිලියන 1,812ක් වන
අතර, ෙපොලිය ෙගවීම හා රජෙය් අෙනකුත් සමස්ත වියදම රුපියල්
බිලියන 2,210ක් වන බව අය වැෙයන් පැහැදිලිවම ෙපන්නුම්
කරනවා. 2015 වසෙර් ණය ෙපොලිය ෙගවීමට පමණක් රුපියල්
බිලියන 425ක්, ඒ කියන්ෙන් රජෙය් වර්තන වියදමින් සියයට 28ක්
ෙවන් වන බව පැහැදිලිවම ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්නුම් කරනවා.
2015 වසරට රුපියල් බිලියන 1,340ක ණය ලබා ගැනීමට
රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන බව විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් පැවසුවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කළ අය
වැය කථාෙව්දී ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 1,780ක් දක්වා ඉහළ ගියා.
රුපියල් බිලියන 1,780ක් ණය ගනීවි කියලා එතුමාෙග් කථාෙව්දී
කිව්වා. ෙම් අනුව, අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 521කුත්, නැවත
පියවීමට ඇති ණයවලින් යම් කිසි පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන්
රුපියල් බිලියන 840කුත් ෙම් වසෙර් අය වැයට ඇතුළු කරලා
තිෙබනවා. ඒ ෙදක එකතු වුණාම රුපියල් බිලියන 1,361ක්.
මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අසන පශ්නය තමයි, "ණය ලබා
ගැනීම සඳහා අපට කියලා සම්මත කර ගන්න හදන ෙම් අය
වැෙයන් රුපියල් බිලියන 1,780ක ණය පමාණයක් ලබා ගන්න
අරමුණු කරන්ෙන් ඇයි'' කියන එක. එෙහම වුෙණොත් ඇති වන
පශ්නය තමයි, වැඩිපුර ගන්නා ණය පමාණය යන්ෙන් ෙකොෙහේටද
කියන එක. මම ආර්ථික විෙශේෂඥවරියක් ෙනොෙවයි. නමුත් මම
අහන්ෙන් ෙම් ගන්න වැඩිපුර ෙකොටස ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියන
එකයි.
අපි දන්නා ෙදයක් තමයි, අෙප් රෙට් ආදායමට වඩා අපි ගන්න
ණය පමාණය වැඩියි කියන එක. 2014 ජූනි මාසය වන විට ෙම්
රෙට් සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 7,341ක්. 2015දී
ලබා ගැනීමට ෙයෝජිත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 1,780ක්. ඒ
ෙදෙක් එකතුව ගත්තාම, අෙප් රට ලබාගන්නා මුළු ණය පමාණය
රුපියල් බිලියන 9,121ක් ෙවනවා. එය රුපියල් බිලියන 9,121ක්
වන විට තවත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ආණ්ඩුව පුන පුනා කිව්වාට
ඒක පුද්ගල ආදායම US Dollars 3,280ක් -රුපියල් 423,467ක්-
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කියලා, 2015දී ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ණයත් එක්ක
අෙප් ඒක පුද්ගල ණය බර රුපියල් 449,957ක් වන බව මම
ඔබතුමාට පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙගන් එක් අෙයකුෙග් ණය බර රුපියල් 449,957ක් බවට
පත්වන ෙකොට ඔබතුමා කියනවා, ගාමීය දිළඳුකම අඩු ෙවලා
කියලා.
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය කථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ගාමීය
දිළිඳුකම සියයට 6.7යි කියලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැය කථාෙව්දී
එතුමාම කිව්වා ගාමීය දිළිඳුකම සියයට 8.7යි කියලා. ජනතාව පිට
ණය පටවන, බදු පිට බදු දමමින් ෙම් කටයුතු කරනවා. ෙම් ණය
පියවා ගන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බූදලය ෙගනැල්ලා මහා
භාණ්ඩාගාරයට දීලා ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව
මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක ගැටිලා දහඩිය මහන්සිෙයන් හම්බ කරන
හැම සතයකින්ම තමයි ෙම් ණය ෙගවන්ෙන්. ෙම් ණය ෙගවන්න
තිබියදී ෙමොනවාද රජය කෙළේ? රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුප
රුපියල් 15,000 දක්වා වැඩි කළා කිව්වා. රුපියල් 15,000කින්
දක්වා වැඩි කළා ෙනොෙවයි, දීපු විෙශේෂ දීමනා වන සියයට 5 සහ
සියයට 15 එකතු කරමින් රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුප රුපියල්
15,000ට නැංවූවා. නමුත් ඇත්ෙතන්ම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ජීවන වියදම් දීමනාවට රුපියල් 2,200ක් එකතු කිරීම පමණයි. එදා
අවම වැටුප ගත්තු රාජ්ය ෙසේවකෙයක් රුපියල් 22,000ක් ගත්තා
නම් අද අවම වැටුප ගන්නා රාජ්ය ෙසේවකෙයක් රුපියල් 25,000ක්
ගන්නවා. ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන් රුපියල්
2,200කින් වැටුප වැඩි කිරීෙමන් ජනතාවෙග් එදිෙනදා අවශ්යතා
පිරිමසා ගන්නට පුළුවන්ද කියන එකයි.
මම ෙම් පශ්නය අහන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. ජන ෙල්ඛන හා
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරපු සමීක්ෂණයකින්
ෙපන්නුම් කරනවා, හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක, උද්ධමනය
ගණනය කිරීමට ෙයොදා ගන්නා භාණ්ඩ මල්ෙල් වටිනාකම 2014
සැප්තැම්බර් ෙවනෙකොට රුපියල් 50,884.36යි කියා. එතරම්
මුදලක් නැතිව හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලකට මාසයක් ජීවත්
ෙවන්න අමාරුයි කියන එක ෙම් ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ම තිෙබන
ආයතනයක
ෙල්ඛනයකින්
ෙපන්නුම්
කරන්ෙන්.නමුත්
වතුකරෙය් ජනතාව ගත්ෙතොත් රුපියල් 45,000කට අඩුෙවන්
ආදායම් ලබන පිරිස සියයට 81ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට
81ක් මාසයකට රුපියල් 45,000ක් හම්බ කරන්ෙන් නැහැ කියන
එකයි. ගාමීය ජනතාව ගත්ෙතොත් ඒ අයෙගන් සියයට 73ක්
මාසයකට රුපියල් 45,000ක් හම්බ කරන්ෙන් නැහැ. මා
නිෙයෝජනය කරන නාගරික ජනතාවෙගනුත් සියයට 53.4ක්
රුපියල් 45,000 ඉක්මවා යන්ෙන් නැහැ. අහන්න ෙදයක්ද ඊෙය්
ෙපෙර්දා වත්තක වැඩ කරන අහිංසක මහත්මෙයකුට රුපියල්
31,000ක වැටුපක් අතට ලැබුණාම පපුව පැලිලා මැරුණා. ෙම්ක
තමයි යථාර්ථය. ෙම්කද ෙපෝෂණෙයන් යුත්, දිළිඳුකම නැති කරන
ආර්ථිකය කියන්ෙන්?
ඒ එක්කම තවත් ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. දැනුම්
ආර්ථිකයක් බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කරනවාය කියා ෙකොච්චර
කිව්වත් ෙම් රෙට් මන්ද ෙපෝෂණය, අඩු බර දරුවන්ෙග් පතිශතය
සියයට 23.5යි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් සමස්ත ශී ලාංකීය
සංඛ්යාව ගැනයි. දරුවන් අතර කෘෂ වීම සියයට 19.6යි; කුරු වීම
සියයට 13.1යි. කිලිෙනොච්චිය වැනි පෙද්ශවල මන්ද ෙපෝෂණය
සියයට 40යි. තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් සියයට 32.8යි.
විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ඥාති
පුතෙයක් මහ ඇමති තනතුර දරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් අඩු
බර දරුවන්ෙග් පතිශතය සියයට 31යි. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්
දරුවන් තුන් ෙදෙනකුෙගන් එක් ෙකෙනක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන්
ෙපෙළනවා. දරුවන් අතර කෘෂ වීම සියයට 29යි. කුරු වීම
සියයට 31යි. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමියනි, පසුව කථා
කරන්න. ඔබතුමියෙග් කථාෙව්දී ඒක පැහැදිලි කරන්න.
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වතුකරෙය් ගැබිණි මව්වරුන් අතෙර් මන්ද ෙපෝෂණය සියයට
41.7යි. ගැබිණි මව්වරුන් ෙදෙදෙනක් ගත්ෙතොත් එක් ෙකෙනක්
මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. ෙම් රෙට් ෙමවැනි තත්ත්වයක්
තිෙබද්දී මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන ගැබිණි මව්වරුන්, මන්ද
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන කිරි ෙදන මව්වරුන් අතෙර් යකඩ
ඌනතාව, නීරක්තිය දිෙනන් දින වැඩි වනෙකොට, ඒ මන්ද
ෙපෝෂණ තත්ත්වය තුරන් කරන්නක්, ගැබිණි ම්වවරුන්ෙග්
ෙපෝෂණය නංවාලන්නත් ෙම් අය වැෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ
පෙව්ශයක් තිෙබනවාද කියන එක අද පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.
කාන්තාවන්ෙග් ෙපෝෂණය ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම,
විෙශේෂෙයන්ම ළමා අපරාධ හා කාන්තා හිංසනය අවම කිරීමට
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන එනවාය කිව්වත් ෙම් වනවිටත්
එවැනි ජාතික වැඩපිළිෙවළක් ෙගනල්ලා නැහැ. 2009 - 2014
දක්වා ළමයින්ට එෙරහිව සිදු වුණ සමස්ත අපරාධ සංඛ්යාව 32,
259ක් බවට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තා වුණ සංඛ්යාව
විතරයි. ළමයින්ට එෙරහි අපරාධ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ
අධිකරණ තිෙබනවාය කිව්වා; විවිධ කමෙව්ද කියාත්මක
කරනවාය කිව්වා; මාස හයක් ඇතුළත නඩු අහලා ඉවර කරනවාය
කිව්වා. චූදිතයන්ට බරපතළ දඬුවම් පමුණුවනවාය කිව්වා; නීතිය
හරියාකාරව කියාත්මක කරනවාය කිව්වා. එෙහයම තිබියදීත්
ළමයින්ට එෙරහිව වුණු අපරාධ සංඛ්යාව 32, 259ක් වනවා. 2009
සිට 2014 ජුනි දක්වා කාන්තාවන්ට සිදු වුණ සමස්ත අපරාධ
සංඛ්යාව 39,604 ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 40,000ට කිට්ටු වන
සංඛ්යාවක්. ෙම් වාර්තාගත වුණු සංඛ්යාව. වාර්තා ෙනොවන
සංඛ්යාවත් එක්ක එකතු කෙළොත් අපට ෙම්ක දරා ගන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.
ඒ එක්කම ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය කථාෙව් මුල්
පිටුෙව් නැඟී එන දැනුම් ආර්ථිකයක්, "Emerging Knowledge
Economy" ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මම හැමදාමත් මෙග්
කථාවලදී අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවටම කිව්වා, මානව පාග්ධනයට
ආෙයෝජනය ෙනොකරන තාක් කල් රටක් සංවර්ධනය කරන්න
බැහැ කියා. රටක් සංවර්ධනය වන්ෙන් ඒ රෙට් මානව පාග්ධනයට
ආෙයෝජනය කෙළොත් පමණයි; දැනුම් ආර්ථිකයක් කරා රට ෙගන
ගිෙයොත් පමණයි. නමුත් ෙම් දැනුම් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පැහැදිලිවම
අහන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම අදටත් අපව ජීවත් කරවන්ෙන් ෙම් රෙට්
අහිංසක කාන්තාවනුයි. ෙම් රෙට් පධාන ආදායම් මාර්ගය
ෙමොකක්ද? කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් වශෙයන් මැදෙපරදිග
ගිහිල්ලා දුක් කම්කෙටොළු මැද්ෙද් ෙසේවය කර ෙගෙනන
ෙඩොලරයයි. සමහරු ඇඟට කටු ඇණෙගන එනවා. සමහරු වැටුප්
නැතිව එනවා. සමහරු ජීවිත අහිමි කරෙගන මිනී ෙපට්ටිවල තමයි
එන්ෙන්. ඒ අය ෙගෙනන ෙඩොලරෙයන් තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව
ජීවත් කරවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙදවන ආදායම් මාර්ගය ෙමොකක්ද?
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයයි.
තාක්ෂණ විද්යාල ගැන දීපු ෙපොෙරොන්දු ගැනයි, ඉෂ්ට ෙනොකරපු
ෙපොෙරොන්දු ගැනයි මා කථා කරන්නම්, විෙශේෂෙයන්ම උසස්
අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා. දැන් අවුරුදු
ගණනාවක් පුරාවටම දැනුම් ආර්ථිකයක් හදන්න ෙපොෙරොන්දු
දුන්නත්, අද වන කල් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? දැනුම්
ආර්ථිකයක් කරා පරිවර්තනය ෙවන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම
අධ්යාපනයට ඉලක්කම් ෙදෙක් ආෙයෝජනයක් කළ යුතුයි. දැන්
බලන්න, ෙමදා අය වැය ෙල්ඛනය. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා,
යුද්ධෙයන් ලැබුණු පතිලාභ ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
ජනතාවට දුන්නාය කියලා. යුද්ධෙයන් ලැබුණු පතිලාභ ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් යුද්ධෙය් දරුණුම අවස්ථාෙව්දී 2008 දී
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විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ෙවන් කළා,
රුපියල් බිලියන 166ක්. යුද්ධය අවසන් කරපු 2009 අවුරුද්ෙද්
රුපියල් බිලියන 177යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්
අවුරුද්ෙද් රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට
රුපියල් බිලියන 285ක්, යුද්ධෙය් දරුණුම අවස්ථාෙව් ෙවන් කළා
වාෙග් ෙදගුණයක් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. රාජ්ය ආක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට පාරවල් ටයිල් කරන්නයි,
ෙකොළඹ නගරය ලස්සන කරන්නයි වියදම් කරන ෙකොට පතිලාභ
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අහිංසක ජනතාව මන්ද ෙපෝෂණෙයන්
ෙපෙළන ෙකොට රාජ්ය ආක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 285ක් ෙවන් කරනවා. ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙවන් කළ මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ෙමවර ෙවන් කර
තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 256යි ෙවන් කර
තිබුෙණ්. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 285ක්, සියයට 16ක්
ෙවන් කර තිෙබනවා.
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන
200ක්, සියයට 11.05ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. දැනුම් ආර්ථිකයක්
කරා පරිවර්තනය කරන්න හදන අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන්
කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 47යි, සියයට 2.63යි. එස්.බී.
දිසානායක අමාත්යතුමාෙග් උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන්
කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 41යි. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්
25,000ක් සඳහා ෙන්වාසිකාගාර හදා ෙදනවාය කිව්වා. ඒ
ෙන්වාසිකාගාර හදන්නවත් ෙම් මුදල පමාණවත් නැහැ. ඒ
කියන්ෙන් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් සියයට
2.27යි. මුළු ෙලෝකයම දැනුම් ආර්ථිකයක් කරා පරිවර්තනය වන
ෙකොට විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යාංශයට ෙවන්
කර තිෙබන්ෙන් සියයට 0.08යි. තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් සියයට 0.23යි. ෙමෙහමද,
දැනුම් ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කරන්ෙන්? කුමාර ෙවල්ගම
ඇමතිතුමාෙග් පවාහන අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබනවා,
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට හා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට යන
ෙදකටම ෙවන් කර තිෙබන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක්, රුපියල්
බිලියන 76ක්. පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට 4.17ක්
පවාහන ඇමතිතුමාට ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත් අධ්යාපනයට
ෙසොච්චමක් දීලාද ෙම් දැනුම් ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කරනවාය
කියන්ෙන්? ෙම් අය වැය කථාව ඇතුළත් ෙපොෙත් පිට කවරෙය්ත්
මහ ෙලොකුවට "Emerging Knowledge Economy" කියලා
සඳහන් කර තිෙබනවා. මා අහන්ෙන්, අර ඉන්දියාෙව් තිෙබන
BPO කර්මාන්තෙය් සියයට 15න් සියයට 2ක් ෙම් රටට ගන්න
පුළුවන් වුණාද කියලායි. ෙම් අවුරුදු තුන, හතර පුරාවටම කිව්වා
ෙන්, හම්බන්ෙතොට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානයක් - KPO
ගම්මානයක්- බිහි කරනවාය කියලා.
බිහි කරනවාය කියපු ෙද්වල් ගැන කථා කරන ෙකොට මා ෙම්
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 2013 අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
ෙපොෙරොන්දු වුණා, වාර්ෂිකව උසස් ෙපළ සමත් දරුවන්
50,000කට අධික පිරිසකට අන්තර් ජාතික ෙවෙළඳ ෙපොළ
අවශ්යතාවන්ට ගැළෙපන පරිදි නව උපාධි පාඨමාලාවලට ෙයොමු
වීම සඳහා නව තාක්ෂණ විද්යාල 20ක් පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන
1,600ක් ෙවන් කරනවාය කියලා. උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාත්
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්.
මා අහන්න කැමැතියි, තාක්ෂණ විද්යාල 20ක් බිහි වුණාද
කියලා. නැහැ, බිහි වුෙණ් නැහැ. නිපුණතා සහිත තරුණයින්ට
විෙද්ශ රැකියා සඳහා ඇති පුළුල් ඉඩ පස්ථා සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමම විද්යාලවල වෘත්තීය අධ්යාපන පහසුකම් ඇති කරනවාය
කිව්වා. ඒවා ඇති කළාද? ඒ වාෙග්ම 2013 අය වැෙය්දී කිව්වා,
රුපියල් බිලියන 7.2ක් ආෙයෝජනය කර නවීන පහසුකම් සහිතව
දකුණු ආසියාෙව් පළමු හරිත සරසවිය ෙහෝමාගම ඉදි කරනවාය
කියලා. එම සරසවිෙයන් අධ්යාපනය ලැබූ පිරිස ෙකොපමණද කියා
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මා අහන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග් ෙපොෙරොන්දු රාශියක් දුන්නා,
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2013 අය වැෙය්දී
තවදුරටත් ෙයෝජනා කළා, ඉදිරි වසර තුන තුළ 1,50,000කට ඍජු
රැකියා සපයමින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය විෙද්ශ විනිමය
උපයන කර්මාන්තයක් බවට පත් කරන බවට. 2014 අය වැෙය්දී
කිව්වා, විශ්වවිද්යාල නගරයක් ඉදි කිරීමට වැඩසටහන් දැන්
එළඹිලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම් විශ්වවිද්යාලය ෙකොයි නගරෙය්ද
තිෙබන්ෙන් කියලාත් මා අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම විද්යා හා
තාක්ෂණ විෂයයන් අධ්යාපන කමයට ඇතුඵ කිරීමටත්, ද්විතීයික
අධ්යාපනය තුළින් නිපුණතා සංවර්ධනය ආකර්ෂණීය කිරීමටත්
රජය පමුඛත්වයක් දී තිෙබනවාය කියලාත් කිව්වා. 2014 අය
වැෙය්දී තවදුරටත් කිව්වා, හම්බන්ෙතොට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
කලාපයක් පිහිටුවමින් ආසියාෙව් නැඟී එන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
මධ්යස්ථානය ෙලස ෙමම කලාපෙය් ආෙයෝජන දිරි ගන්වනවාය
කියලා. කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා තාක්ෂණය ෙයොදවමින්
විෙශේෂෙයන්ම ශිෂ්යයන් 1,500කට නැවත වාරයක් වසර ෙදකක
ඩිප්ෙලෝමා සඳහා පහසුකම් සලසනවාය කිව්වා. ඒවා ඉෂ්ට කරලා
නැහැ. නැෙනෝ තාක්ෂණ උද්යාන හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උද්යාන
ඇති කරමින් ෙකොළඹ හම්බන්ෙතොට ආශිතව කාර්මික නගර
පිහිටුවන්න ෙයෝජනා කරනවාය කියලා 2014 අය වැෙය්දී කිව්වා.
තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනය ලබන ශිෂ්ය සංඛ්යාව
වසරකට 50,000 දක්වා වැඩි කර රුපියල් 3,000ක ශිෂ්යාධාර
දීමනාවක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ෙම්වා දුන්නාද? ෙම්වා දුන්ෙන්
නැහැ. අපි විෙශේෂෙයන්ම Knowledge Economy එකක් ගැන
කථා කරන ෙකොට ඒකට අවශ්ය කරන අඩිතාලම දමන්න ඕනෑ. මා
කියන්ෙන් අඩුම වශෙයන් අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
8ක්වත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණයට හා අධ්යාපනයට ෙවන් කළ යුතුයි
කියලායි.
Science, Technology and Innovation කියන විෂයයන්
තුනට අපි පමුඛත්වය ෙනොෙදන තාක් අෙප් රට සංවර්ධනය
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් අහිංසක කාන්තාවන්ට හැම දාම මැද
ෙපරදිග ගිහිල්ලා ෙඩොලර් හම්බ කරෙගන එන්න ෙව්වි. ෙම් ෙහේතුව
නිසා තමයි අපි අය වැයට විරුද්ධ වන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙවනත්
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතරම් ණය ගන්ෙන් ඇයි?
ණය අරෙගන ෙදන්ෙන් ෙකොෙහේටද? එක්ෙකෝ රාජ්ය ආරක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයටයි, එෙහම නැත්නම් මහාමාර්ග,
වරාය හා නාවික අමාත්යාංශයටයි ෙදන්ෙන්. මා අහන්ෙන්
අෙනකුත් වැදගත් අමාත්යාංශවලට පමාණවත්ව මුදල්
ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලායි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අරෙගන
බලන්න. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙවන් වුණා,
රුපියල් බිලියන 133ක්. නමුත් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල්
බිලියන 117යි. එය ජනතාවෙග් සල්ලි අමු අමුෙව් මංෙකොල්ල
කෑමක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් පරිසරයට
හිතකරව කටයුතු කරන නිසා පරිසරය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද
අපි නියඟෙයන් දුක් විඳිනවා. අනාගතෙය්දී පරිසරය නිසා ෙම් රෙට්
ජනතාව අසීරු තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. 2013 අය වැය
අවස්ථාෙව්දී පැවසුවා, ශී ලංකා වන ගහණය සියයට 35 දක්වා වැඩි
කර ගැනීමට ෙහක්ෙටයාර 25,000ක අලුතින් වන වගාවක් සිදු
කරන බවත්, එය අදියර 3ක් යටෙත් 2013-2015 වන විට අවසන්
කිරීමට නියමිත බවත්, ඒ සඳහා වසරකට රුපියල් මිලියන 500
බැගින් ෙවන් කරන බවත්. එදා ජනාධිපතිතුමා වන ආවරණය
සියයට 35කින් වැඩි කරන්න මුදලුත් ෙවන් කරනවා කියලා
ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගැහුවා. මා අහන්න කැමැතියි, වන වගාව
සියයට 35කින් වැඩි කිරීම සඳහා ෙම් වන ෙකොට එක පැළයක්වත්
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සිටුවා තිෙබනවාද කියලා. ෙහක්ෙටයාර 25,000ක් වගා කරන්න
ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොනවාද කියා මා අහන්න කැමැතියි. කිසිම
පියවරක් ෙගන නැහැ. ෙම් වාෙග් තවත් ෙපොෙරොන්දු රාශියක් දී
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙපොෙරොන්දු
ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් සභාගත* කරමින් මා මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය, මා කිව්ෙව්, දිළිඳු බව
තිෙබනවා, ෙමය ඒ අභිෙයෝගය ජයගහණය කරන්න ඉදිරිපත්
කරපු අය වැයක් කියලායි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Mahinda Samarasinghe.
You have 15 minutes.
[අ.භා. 3.13]

ගරු මහින්ද
අමාත්යතුමා)

සමරසිංහ

(மாண் மிகு மஹிந்த
ெதாழில் அைமச்சர்)

මහතා

சமரசிங்க

(වැවිලි

කර්මාන්ත

- ெப ந்ேதாட்டக்

ைகத்

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මන්තීතුමියෙග් කථාව අහෙගන සිටියා. මම
එතුමියට බාධා කරන්න ගිෙය් නැහැ. නමුත් එතුමියට පසුව කථා
කරන ඇමතිවරයකු හැටියට රජය ෙවනුෙවන් එතුමියට
උත්තරයක් දීම මෙග් පළමු වගකීමයි. මම කැමැතියි එතුමිය
ඉදිරිපත් කරපු සියලු කාරණාවලට උත්තරයක් හැටියට ෙමවර අය
වැය කථාෙව් 9වැනි පිටුෙව් ෙඡ්දයක් උපුටා දක්වන්න. එය
ෙමෙසේයි:
"2006-2007 දී ජාතික මට්ටමින් සමස්ත ජනගහනෙය් පැවති දිළිඳු මට්ටම
සියයට 15.7 සිට 2013-2014 කාලය වන විට සියයට 8.7 දක්වා අඩු වුණා.
ගාමීය දිළිඳුකම සියයට 15.7 සිට 7.6 දක්වා අඩු වුණා. වැවිලි ක්ෙෂේතෙය්
දිළිදු ජනගහනය සියයට 32 සිට 10.9 දක්වා අඩු වුණා. දිනකට ෙඩොලර්
2කට වඩා අඩු ආදායම් ඇති ජනගහනය සියයට 28.3 සිට 18.9 දක්වා අඩු
වුණා. 2013 මාතෘ මරණ අනුපාතය ජීවිත උපත් ලක්ෂයකට 12.1 සිට 7.2
දක්වා අඩු වුණා. මැෙල්රියා වලින් ෙතොර රටක් බවට පෙව්ශ වුණා.
පාථමික අධ්යාපනය සඳහා ඇතුළත් වන දරුවන්ෙග් පතිශතය සියයට 98
දක්වා වැඩි වුණු අතර ද්විතීයීය අධ්යාපනයට ඇතුල් වන සංඛ්යාව සියයට
84 දක්වා වැඩි වුණා. ගාමීය රැකියා වියුක්තිය ද සියයට 7.8 සිට 4.5 දක්වා
අඩු වුණා. අවුරුදු 18-30 වයස් කාණ්ඩෙය් තරුණ පිරිස් අතර රැකියා
වියුක්තිය සියයට 15 සිට 13.1 දක්වා අඩු වුණා."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
අය වැය කථාෙවන් උපුටා ගත් එක් ෙඡ්දයක් පමණයි මා ඉදිරිපත්
කෙළේ. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය වාෙග් අය හිතනවා
නම්, "ෙම්ක ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාවක්, ඒ නිසා ෙමය පිළිගන්න
බැහැ." කියලා, මා කැමැතියි එතුමියෙග් දැන ගැනීම පිණිස
"UNDP Human Development Report 2013" එක ඉදිරිපත්
කරන්න. Human Development Index එක හැම වර්ෂයකම
මුදණය කරලා ඉදිරිපත් කරනවා; මුළු ෙලෝකයටම ෙබදා ෙදනවා.
ලංකාව පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් සියලු රටවල්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා]

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

පිළිබඳ විගහයක් ඒ අය කරනවා. 2013 මානව සංවර්ධන වාර්තාව
කියවන්නය කියා මා එතුමියට ආරාධනා කරනවා. ෙමොකද,
අෙනක් රටවල් සමඟ සාෙප්ක්ෂව ගත් විට ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන්
ෙමොන රටවල් ද කියලා එම වාර්තාෙව් හරියාකාරව ෙපළ ගස්වලා
ෙපන්වා දී තිෙබනවා. "UNDP Human Development Report
2013" එකට අනුව Human Development Index එක යටෙත්
ශී ලංකාව ඉන්ෙන් 76 ෙවනි ස්ථානෙය්යි. දකුණු ආසියාෙව් හැම
රටක්ම ඊට පසුව තමයි එම Index එෙක් ෙපළ ගස්වලා
තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත් විට, - ෙම් අවස්ථාෙව්දී
රට කුමක් ද කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒක ෙහොදයි
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ රටත් එක්ක අෙප් රට සංසන්දනය
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ දකුණු ආසියාෙව් අපිත් එක්ක
කිට්ටුෙවන්ම ඉන්න රටක්. - ඒ රට ඉන්ෙන් 146 ෙවනි ස්ථානෙය්;
අපි ඉන්ෙන් 76 ෙවනි ස්ථානෙය්. [බාධා කිරීමක්] මම දන්ෙන්
නැහැ, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය ඔය සංඛ්යා ෙල්ඛන
ෙකොෙහන් ෙසොයා ෙගන ඇවිල්ලා කිෙයව්වාද කියලා. එතුමියට මා
ආරාධනා කරනවා, "UNDP Human Development Report
2013" එක අරෙගන කියවන්නය කියලා. මා හිතන හැටියට
ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කියපු ෙද් සනාථ කරන්න ඒ
වාර්තාවම ඇති.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

There is a point of Order being raised by the Hon.
(Mrs.) Rosy Senanayake.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

Then, in that case, why are you challenging what His
Excellency the President has put forward here?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය සමස්තයක් ෙලස
අරන් බැලුවාම, අපිට ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, සතුෙටන්
කියන්න පුළුවන්, - ෙබොෙහොම මධ්යස්ථව ඒ දිහා බැලුවත් කියන්න
පුළුවන් - අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මීට දවස් කිහිපයකට ෙපර ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් කෙළේ ෙබොෙහොම වාර්තා ගත වන
ඓතිහාසික අය වැයක් කියන එක. අපි ආර්ථිකෙය් මූලික ඉලක්ක
දිහා බැලුවාම සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධනයක් ෙම් වන විට ලබා
ගන්න සමත් ෙවලා තිෙබනවා. මා ළඟ දැන් තිෙබනවා ෙවනත්
රටවල ආර්ථික වර්ධනයන්ෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන.
2012 වසෙර්දී චීනෙය්, ආර්ථික වර්ධන ඉලක්කය ගත්තාම
සියයට 7.7යි, 2013 වසෙර් සියයට 7.4යි, 2014 වසෙර් ෙදවැනි
කාර්තුෙව් ආර්ථික වර්ධන ඉලක්කය සියයට 7.6ක් ෙවනවා.
2012 වසෙර් ඉන්දියාව සියයට 4.7 යි; 2013 වසෙර් සියයට 5.7යි.
2014 වසෙර් ෙදවැනි කාර්තුව ෙවන ෙකොට සියයට 6.4ක් ෙවනවා.
ෙලෝකෙය් ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය තිෙබන ඇමරිකාෙව්, 2012
වසෙර් සියයට 2.7යි; 2013 වසෙර් සියයට 4.2යි. 2014 වසෙර්
ෙදවැනි කාර්තුව වන විට සියයට 4.2ක් ෙවනවා. බිතාන්ය ගත්තාම
2012 වසෙර් සියයට 0.3යි; 2013 වසෙර් සියයට 1.8යි; 2014
වසෙර් සියයට 0.8යි. පංශෙයත් එෙහමයි. ජර්මනිෙය් - යුෙරෝපෙය්
ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය - 2014 වසෙර් ෙදවැනි කාර්තුව ෙවන
ෙකොට සියයට 0.8යි. යුෙරෝපා හවුෙල් රටවල් විශාල සංඛ්යාවක්
තිෙබනවා, සෘණ ආර්ථික වර්ධනයක් ෙපන්වන රටවල් හැටියට.
එතෙකොට පකිස්ථානය ගත්තාම, 2012 වසෙර් සියයට 2.8යි; 2013
වසෙර් සියයට 1.6යි. මැෙල්සියාව ගත්තාම 2012 වසෙර් සියයට
5.6යි; 2013 වසෙර් 4.7යි. ෙම් සියල්ලක්ම ඉක්මවා ගිහිල්ලා අපි
සියයට 8කට කිට්ටුෙවන්න-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඇමතිතුමා, the Index only shows the -

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

Hon. Member, I did not disturb you when you were
speaking.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

සාක්ෂරතාව ෙන්. සාක්ෂරතාවයි, ළමා මාතෘ - [බාධා කිරීමක්]
(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

Why do you not look at that Report?
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

I have done it.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

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

අපි සියයට 8කට කිට්ටු ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ෙගන
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම්
අය වැය, තවදුරට විගහ කරන ෙකොට එක පැත්තකින් ජනතා හිත
වාදී අය වැයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ෙම් ජනතා හිත වාදී අය
වැය එතුමා කාමරයක ඉඳෙගන හැදුෙව් නැහැ. එතුමා දිස්තික්
මට්ටමට ගිහිල්ලා, ජනතාව හමු ෙවලා, අපි සමඟ සාකච්ඡා කරලා,
සිවිල් සමාජෙය් ෙනොෙයකුත් පාර්ශ්වයන්, ෙකොටස්කරුවන්
කැඳවලා, ඒ අයෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ පස්ථාව දීලා,
වඩාත් නිෙයෝජිතත්වයක් සහිත අය වැයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාය කියන එක මට ෙබොෙහොම
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්. තව පැත්තකින් වගකීමකින් යුත්
අය වැයක් එතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට
ගත් විට, 2009 අය වැය පරතරය සියයට 9.9යි.
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ඒ සියයට 9.9ට තිබුණු අය වැය පරතරය වාර්ෂිකව
කමානුකූලව අඩු කර ෙගන ඇවිල්ලා ෙම් වර්ෂෙය් සියයට පහක
අය වැය පරතරයකට යන්න එතුමා සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2015 අය වැය පරතරය සියයට 4.7කට අඩු කරන්න
එතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ශක්තිමත්
ආර්ථිකයක් නිකම්ම හැදුෙණ් නැහැ. අපනයන ක්ෙෂේතය ගත් විට
අපනයන ක්ෙෂේතෙය් සියයට 16ක වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරනවා.
නිෂ්පාදනය ගත්තාම නිෂ්පාදනය සියයට 13කින් වැඩි කරන්න අප
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන,
ආර්ථික, සමාජ ස්ථාවරභාවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න
ජනාධිපතිතුමා සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සියල්ලක්ම අපට කරන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
බරපතළම පශ්නය වුණු යුද්ධය, තස්තවාදය, ෙබදුම්වාදය පරාජයට
පත් කරලා, රට එක් ෙසේසත් කරලා, පැහැදිලි ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරලා, යුද්ධයට ගිය මුදල සංවර්ධනයට
ෙයොමු කරලා ෙම් රෙට් විශාල දියුණුවක් ඇති කරන්න පටන් ගත්ත
නිසා තමයි අපට ෙම් තරම් ජනතා හිතවාදී අය වැයක් ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙමය අවස්ථාවක්
කර ගන්නවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මෙග් පණාමය, ස්තුතිය පුද
කරන්න. ෙමොකද, ෙවන කිසිම නායකෙයකුට කරන්න බැරි වුණු
ෙදයක් එතුමා කරලා ෙපන්නුවා. ෙනොෙයකුත් නායකෙයෝ යුද්ධ
කළා. ෙනොෙයකුත් නායකෙයෝ ෙම් බරපතළ පශ්නය විසඳන්න
ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි, ඒ කිසිම ෙකෙනකුට බැරි වුණා, ඒ පශ්නය
විසඳලා ෙම් වාෙග් ස්ථාවර තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න.
මම ෙහොඳටම දන්නවා, ජනාධිපතිතුමාට ෙනොෙයකුත්
අභිෙයෝගවලට මුහුණ පාන්න සිදු වුණු බව. හැබැයි, එතුමා
ෙබොෙහොම එඩිතරව අෙප් තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් රණ
විරුවන්ට අවශ්ය නායකත්වය ලබා දීලා, ජාත්යන්තර
බලෙව්ගවලට මුහුණ දීලා, සැෙලන්ෙන් නැතිව, ආපස්සට යන්ෙන්
නැතිව, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ කර්තව්ය ඉෂ්ට
කරලා තමයි ෙම් තරම් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන්.
මට ලබා දී ඇති ෙව්ලාව සීමිත නිසා ඉතුරු කාලය මෙග්
අමාත්යාංශය වන වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට එතුමා ලබා
දුන්නු සුවිෙශේෂ අනුගහය පිළිබඳව ෙකටි හැඳින්වීමක් කරන්න මම
කැමැතියි. උදාහරණයක් හැටියට අප කුඩා ෙත් වතු ක්ෙෂේතය
ගනිමු. එම ක්ෙෂේතය ලක්ෂ හතරක පවුල් සංඛ්යාවක් ඉන්න
ක්ෙෂේතයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
130,000ක පවුල් සංඛ්යාවක් ඉන්න ක්ෙෂේතයක් හැටියට අපට කුඩා
රබර් වතු ක්ෙෂේතය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙම් සියලුම ෙදනා ගැන
හිතලා, ෙම් සියලු ෙදනාට ෙමෙතක් දීලා තිෙබන අනුගහයට වඩා
සුවිෙශේෂ අනුගහයක් ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්නාය කියන කාරණය
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී
කෘතෙව්දීව මතක් කරන්න කැමැතියි. ජාත්යන්තර රබර් මිල අඩු
වීමත් සමග කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට ඇත්ත වශෙයන්ම බරපතළ
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ජනාධිපතිතුමා කුඩා රබර්
වතු හිමියන්ව ෙගන්වලා කරුණු විමසුවාට පස්ෙසේ රබර්වලට
සහතික මිලක් ලබා ෙදනවාය කියන තීරණය ගත්තා. ඒ අනුව අය
වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට රබර් සඳහා රුපියල් 300ක සහතික
මිලක් එතුමා ලබා දුන්නා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනතා හිතවාදීකම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මම
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම
ඊළඟ වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දා තමයි අය වැය
කියාත්මක කරන්න පටන් ගන්ෙන්. හැබැයි, කුඩා රබර් වතු
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හිමියන්ට පැන නැඟී තිෙබන ඒ පශ්නය එතුමා හරියට ෙත්රුම්
අරෙගන ෙනොවැම්බර් මාසෙය්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව
කියාත්මක කරන්න කියලා පකාශ කර තිෙබනවා.
ෙමවර අය වැෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට නැවත වගාව
සඳහා ෙදන මුදල සියයට 45කින් වැඩි කළා. ෙහක්ෙටයාරයකට
රුපියල් 350,000යි දුන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් රුපියල් ලක්ෂ 5ක්
ෙදන්න එතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අලුත් වගාවට දුන්ෙන්
රුපියල් 250,000යි. ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 4ක්
ෙදන්න එතුමා ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එතැනත් සියයට 45ක
වර්ධනයක් අප දකිනවා. ෙම් තරම් විශාල මුදලක් කවදාවත් කුඩා
ෙත් වතු හිමියන්ට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් පැහැදිලි, ෙහොඳ
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ ෙයෝජනාව ෙහොඳයි කියලා
කියන්න විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ශක්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ.
ඒවාට තමයි ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ලකුණු ෙදන්ෙන්;
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා විෙව්චන කරපු පමණටම
ෙනොෙවයි. අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ෙපන්නලා ෙදන්න. හැබැයි,
විපක්ෂයක් හැටියට වගකීමකින් කටයුතු කරන්න. ෙහොඳ
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒක ෙහොඳ
ෙයෝජනාවක් කියලා කිව්ෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට මීට වඩා
ෙහොඳ පිළිගැනීමක් ජනතාවෙගන් ලැෙබයි. ඇත්ත වශෙයන්ම මම
ෙම්වා කියන්නත් ෙහොඳ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලනය
ගැන උගන්නලා ෙදන්න ඕෙන් නැහැ ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ලබා දුන්නු
වරපසාද පිළිබඳව, සහන පිළිබඳව ෙගොඩාක් කථා කරන්න
තිබුණත් කාලය සීමා වී තිෙබන නිසා, ඒ හැම ෙදයක් ගැනම දැන්
කියන්න මට අවස්ථාවක් නැහැ. එකක් ගැන මම කියන්න ඕනෑ.
පථම වතාවට කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත්, කුඩා රබර් වතු
හිමියන්ටත් ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ෙදන්න ජනාධිපතිතුමා
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ඒක ෙහොඳ
ෙයෝජනාවක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ෙම් වනෙකොටත් අෙප් ගම්
මට්ටෙම් ඉන්න කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ, රබර් වතු හිමිෙයෝ ෙම්
රජයට පශංසා කරලා බැනර් දමන්න පටන් අරන් තිෙබනවා. අපි
කිව්ෙව් නැහැ ඒ අයට බැනර් දමන්න කියලා. ජනතාව
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරලා ඒ වාෙග් පතිචාරයක්
දක්වන්නට පටන් අරන් තිෙබනවා. වතු කම්කරුවන්ට නිවාස
50,000ක් සෑදීෙම් ෙයෝජනාවකුත් එතුමා ඉදිරිපත් කරලා, පථම
වතාවට -

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඔබතුමා ඔය කියන නිවාස 50,000ක් සෑදීෙම් ෙයෝජනාව 2005
ඉඳලාම කියනවා ෙන්. එෙහම කියාත්මක කරලා නැහැ. ඒක
ෙබොරුවක් ෙන් ඇමතිතුමා. ඒක තිෙබන්ෙන් ඔය ෙපොෙත් විතරයි.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව ගැනයි අපි කථා කරන්ෙන්.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා, අපි ඕනෑ තරම් ෙගවල් හදලා දීලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වතු කම්කරුෙවෝ නිෙයෝජනය
කරනවා නම්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙවන් කරලා තිෙබන විශාල
මුදල ගැන හිතලාවත් ඒක ෙහොඳයි කියලා කියන්න. ෙමොකද,
නිවාස පමණක් ෙනොෙවයි, සනීපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳවත්, ජල
පශ්න තිෙබන තැන්වල ජල පශ්න විසදන්නත් ෙම් අය වැෙයන්
විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන බවත් කෘතෙව්දීව සිහිපත්
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[3.29 p.m.]
ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ - நீர் வழங்கல்,
வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of
Water Supply and Drainage)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I am privileged
to speak on behalf of the people of Hambantota on the
10th Budget presented by His Excellency President
Mahinda Rajapaksa.
It is a Budget that transcends barriers and seeks to
grant relief, concessions and facilities to all sections of
the society. It is a farmer-friendly, business-friendly and a
development-oriented Budget based on “Mahinda
Chintana - Vision for the Future.” Whenever a budget is
in the offing, people expect new taxes to be introduced or
existing taxes to be increased. But, President Rajapaksa
has introduced Budget Proposals reducing the burden of
entire cross-sections of the population, be it a farmer, an
industrialist, an agriculturalist, a self-employed person or
a public servant. This Budget focuses on accelerating
development and provides many concessions mainly
targeting the welfare of the rural masses. It has opened
doors for people to participate in the development of the
country. It creates self-reliance and independence. You
would recall that this country was in a state of disarray
politically, economically and socially due to the illconceived policies and programmes adopted by the
previous regime. There were only a few openings for
government participation in economic activities. But,
when our President took the reins in 2010 he promised
people peace and development.
So, this Budget proves that he has ushered the political
stability along with economic development both at micro
and macro levels. This is a participatory Budget. It has
been prepared after extensive consultation by His
Excellency the President with people and business
organizations, trade unions, employer organizations,
professional
associations,
farmer
organizations,
commerce chambers, NGOs, the Central Bank,
Ministries, Departments and individuals. Therefore, it
reflects the diverse views and conceptions of the entire
spectrum of the Sri Lankan society. Hence it is accepted
and admired for its progressive proposals.
Any democratic country which aspires to growth
should establish good governance and build democratic
institutions. In this respect, the UPFA Government
spearheaded by President Mahinda Rajapaksa ensured
that elections were held for the Northern Provincial
Council and that people exercised and enjoyed their
democratic rights as citizens. Today, the people in the
North are able to move freely and there is greater
understanding and dialogue between the Northerners and
the Southerners.
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I must also mention here that creation of the Ministry
of National Languages and Social Integration shows the
Government’s intention to bridge the gap in the
implementation of the official languages -Sinhala and
Tamil - with the support of major communities. Another
important achievement towards restoration of unity and
ethnic harmony is His Excellency’s reintroduction of the
"Yal Devi" train from Colombo to Kankesanthurai, which
has won the applause of all communities.
We now have a developing economy. The political,
economical and social progress made between 2005 and
2014 is tremendous. The lifestyle of Sri Lankans, from
the average toiling farmers to the elite businessmen, has
changed. There is a sense of dignity and confidence in the
minds of the people because of the multi-development
activities of the Government. People’s political
aspirations for devolution of power were fulfilled by
having free and fair elections in three provincial councils
this year. The policy adopted by the Government has
been to accelerate development projects of which the
benefits will seep down to the rural farmers and villages.
With regard to irrigation schemes, the farmers of the
Northern Province, North Western Province and the
Southern Province will benefit from the diversions of
Moragahakanda, Uma-Oya, Deduru-Oya and Yan-Oya
by 2016. The major and minor irrigation schemes
totalling 678 have been restored at a cost of Rs. 3,000
million. Water for cultivation was a major requirement
which the Government is now able to provide.
Having brought the country out of the shackles of
war, the Government has implemented development
programmes for roads, highways, overhead bridges,
education, agriculture, fisheries, housing, plantation
development, livestock and animal husbandry and social
welfare. His Excellency President Mahinda Rajapaksa
has announced that the next step is to provide clean
drinking water to all people.
I am happy to state as the Deputy Minister of Water
Supply and Drainage that the Government has completed
water distribution systems in Galle, Colombo,
Polonnaruwa, and Trincomalee. The present water
schemes in the districts of Hambantota, Kurunegala,
Puttalam, Matale, Anuradhapura, Kandy, Ampara,
Batticaloa, Jaffna and Kilinochchi have been accelerated.
There is also a recently-created Community Water
Supply Department which is now developing water
supply schemes in small towns and rural areas. The
allocation for this is Rs. 546 million in 2015.
A review of the economy in the last 10 years shows
that the efforts of the UPFA Government headed by our
President has led to a tremendous development in all
sectors, especially education, health, housing, agriculture,
plantation and industrial development including small
and medium enterprises. Six thousand five hundred
secondary schools are being upgraded facilitating the
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accommodation of 350,000 children entering schools
every year. One thousand Mahindodaya labs which will
provide facilities for children to study English,
Mathematics, IT and Science have been completed. The
Government intends to recruit 50,000 Teacher Assistants
next year.
The health sector witnessed a high growth in
infrastructure development and the provision of health
services. The specialists, medical personnel, nurses and
paramedical staff that have been required have been
recruited. Ambulances and medical equipment have been
provided to ensure quality health services both in urban
and rural areas.
Our youth is our future. They need to be cared for,
guided and provided with opportunities to obtain decent
employment. The Government has revived vocational
education to enable those youth who are unable to or do
not want to pursue their education in a conventional
manner and who want to switch to skills development
courses in technical schools and institutions. The new
School of
Business Management, the Institute of
Technology at Malabe and the Teacher Training College
followed by the Advanced Technology Institute in
Mullaitivu and several advanced university colleges will
impart technical education.
The “Gama Neguma” infrastructure development
programme and “Divi Neguma” livelihood programme
have increased the income of the population. Major
housing schemes spread all over the country have
provided shelter to thousands of people including the
Ranaviru brethren. We are heading for a per capita
income of US Dollars 4000 in 2015. Our economic
growth rate is near 8 per cent which is remarkable.
The Budget Proposals for 2015 have granted relief to
every sector of the community; farmers, businessmen,
professionals, public servants and private sector
employees. The extension of pension scheme to all
smallholder farmers is laudable. The fishing community
in our country will benefit by the proposals made to
implement a guaranteed price scheme and also by the
setting up of dry fish processing zones. The socioeconomic quality of life through a dedicated three-year
programme with the allocation of Rs. 750 million each
year for three years is exemplary. The proposals of a
pension scheme for garment workers and three-wheeler
owners is a welcome measure. Infants and children must
be provided with nourishing food. The proposal to
increase the guaranteed price of liquid milk to Rs. 60 per
litre and to reduce price of the locally-made milk powder
by Rs. 100 per kilogram and yoghurt by Rs. 5 will be
welcomed by both livestock farmers and consumers alike.
An allocation of Rs. 500 million has also been proposed
for the provision of nutritious food for children and all
lactating and pregnant mothers.
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A significant proposal has also been made to expand
facilities at the Kidney Hospital at Maligawatte to treat an
increased number of patients and the same will be
extended to Anuradhapura and Hambantota Kidney
Hospitals.
An allocation of Rs. 1,500 million has also been made
for sanitation and other facilities in rural schools.
The Women Enterprise Credit Scheme which is
already in operation will be extended to a further 25
entrepreneurs each year for the next three years.
The Public servants who implement projects and take
action on them play a vital role in the community.
Recognizing their contribution, the President has
proposed a minimum salary and many other concessions.
The Budget Proposals also have recognized
contributions made by our Ranaviru brethren and
increased the allowance by Rs. 1,000 per month to each
of their parents.
Hon. Deputy Chairman of Committees, in conclusion,
let me applaud His Excellency President Mahinda
Rajapaksa for presenting a Budget for the development of
the economy and for granting concessions and relief to
the entire population of Sri Lanka.
Thank you.
[අ.භා. 3.40]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාව ආරම්භ
කිරීමට පථමෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂ
නායකතුමා ඇතුළු ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන සියලුම
මන්තීවරුන්ට මෙග් ස්තුතිය පකාශ කර සිටින්න කැමැතියි. මා
රිය අනතුරට ලක්වුණු ෙමොෙහොෙත් සිට ඒ සියලු ෙදනාම
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මා ගැන ෙසොයා බැලුවා.
සමහර අය මා බලන්න ආවා, අෙනක් අය මා ගැන විස්තර ෙසොයා
බැලුවා. මාෙග් දුක සැප විමසීමට පැමිණි, ඒ වාෙග්ම මා හට
ඉක්මන් සුවය පාර්ථනා කළ ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම ස්තූති
කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. රිය අනතුරට
ලක්වීම නිසා මාෙග් පාදය අහිමි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් මාෙග් ආදරණීය ජනතාව පන්සල්වල ෙබෝධි පූජා
පැවැත්වූවා; ෙද්ව පූජා පැවැත්වූවා. ඒ සියලු ආශිර්වාදයන් ලබා
දුන් ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට වාෙග්ම, පූජකතුමන්ලාට මම
විෙශේෂෙයන්ම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එම පුණ්ය කටයුතු
සංවිධානය කළ හා එයට සහභාගී වූ අයටත්, ඒ සඳහා අනුගහය
දැක්වූ සියලු ෙදනාටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම
ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. අද දවෙසේ ෙම් ගරු සභාව තුළ තනි
පාදයකින් හිටෙගන කථා කිරීමට මට ශක්තිය ෛධර්යය ලැබුෙණ්
ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ආශිර්වාදය නිසාය කියන එක මම දැඩි ෙලස
විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,
මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාවට පැමිණ 2014
ඔක්ෙතෝබර් 24 වැනිදා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. මම එය
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දකින්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනයක් විධියට ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
සමස්ත ජනතාවෙග්ම ෙබල්ෙල් එල්ලපු මස් කටුවක් වාෙග්යි මම
දකින්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් මස් කට්ෙට් සුවඳ ජනතාවට දැනුණාට,
ෙබල්ෙල් ගැට ගහලා තිෙබන නිසා කන්න බැහැ. නමුත් ඒක තව
ටික දවසකින් කුණු ෙවනෙකොට ජනතාව දැන ගන්නවා ෙම්ක
කන්න බැහැයි කියලා. එම නිසා ජනතාව ඒ බව දැන ගන්නට
ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණයක් පවත්වන්න රජය කල්පනා කරනවා
ඇති. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 10ක පාලන කාලය තුළ ෙමවැනි
ෙපොෙරොන්දු විශාල පමාණයක් ලබා දුන්නත්, ඒවා ඉෂ්ට ෙනොවීම
තුළ රෙට් ජනතාව දන්නවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තවත් ෙබොරු
ලියවිල්ලක්, ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුවක් පමණක් බව. මා කලින් කිව්වා
වාෙග් කන්න බැරි මස් කට්ටක් තමයි අෙප් ෙබල්ෙල් එල්ලුෙව්
කියන එක අද ජනතාව විෙශේෂෙයන්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ
නිසා ජනතාව තවත් ෙගොනාට අන්දවන්නට බැරි බව ෙම් රජය
දැනගන්නට අවශ්ය කාලය පැමිණ තිෙබනවා. පසු ගිය ඌව
මැතිවරණෙය් දී ජනතාව අතර ෙමොන තරම් භාණ්ඩ ෙබදා දුන්නත්,
තමන්ට ලැබුණු ඡන්ද පතිශතය පහළ යාෙමන්ම රජය ඒ බව දැන
ගන්නට ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි.
අෙප් ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කරමින්, ගාමීය ජනතාව අද ෙහොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා;
ඒ අයෙග් සංවර්ධනයක් තිෙබනවා කියලා කියන්න දැඩි ෙලස
උත්සාහ කළා. එතුමා විවිධ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙපන්වමින්, ගරු
ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියට අභිෙයෝග කළා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා එදා අය වැය කථාෙව්දී සඳහන් කළා, අය වැයට
අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා 2014 ජුනි මාසෙය් ෙමොනරාගල පැවැති
රැස්වීෙම්දී, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා
අෙප් ගාමීය සමාජය මුහුණ දී ඇති ඒ අසීරු තත්ත්වය දිවංගත
සාගර පලන්සූරිය කලා ශූරීන්ෙග් කවියකින් ජනාධිපතිතුමාට
පැහැදිලි කළා කියලා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු එක කවියක් ෙමෙසේයි:
"වහෙල් සිදුරු අතරින් වැහි බිඳු
ෙගොම මැටි ෙනොගෑ බිම ෙපොඩි වළවල්
කටු මැටි බිත්තිෙය් ෙපොළවට බර
මැටි ගැලවිලා දිය කඳ යයි ෙගය

ෙබ්ෙර්
හෑෙර්
ෙත්ෙර්
හෑෙර්"

ෙමොනරාගල පැවැති රැස්වීෙම්දී ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි කර තිෙබනවා,
රෙට් ගාමීය තත්ත්වය ෙම්කයි කියලා. එෙහම නම්
ජනාධිපතිතුමාම මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් ෙම් ගරු සභාවට
ඉහත පකාශය කරලා තිබියදී, අද ෙමොන සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කළත් වැඩක් තිෙබනවාද?
විෙශේෂෙයන්ම අපි මීට ෙපර ඔය ෙද් කිව්වා. අවුරුදු 10ක
පාලන කාලය තුළ ජනතාව බලාෙගන සිටියා, "දැන් යුද්ධය ඉවර
ෙවයි, යුද්ධය ඉවර වන තුරු අපි ඉවසා ෙගන ඉන්නවා, එෙතක්
ෙම් විධියට දුක් විඳිනවා" කියලා. නමුත් 2014 ජුනි මාසෙය්
ෙමොනරාගල දී තමයි ජනාධිපතිතුමා දැන ගත්ෙත් රෙට් ගාමීය
ජනතාවෙග් තත්ත්වය ෙම්කයි කියන එක. ෙම් සියලු ඇමතිවරුන්
ගාමීය ජනතාවෙග් තත්ත්වය ගැන ෙමොන පම්ෙපෝරි ගැහුවත්, ගරු
ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ඇමතිවරයකු වශෙයන් සැබෑ තත්ත්වය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ෙපන්වා දීපු එක ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.
ෙකොෙහොම වුණත් අපි පසු ගිය කාලය තුළ දිගින් දිගටම
කිව්වා, ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා, ඒ අයට
ෙගයක් ෙදොරක් හදා ගන්න, වහලක් ෙසවිලි කර ගන්න, දරුවන්ට
උගන්වන්න, ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න පුළුවන් ආර්ථික තත්ත්වයක්
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ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන් කියන එක. නමුත් ෙම්වා පිළිගත්ෙත් නැහැ.
නමුත් ගාමීය ජනතාවෙග් වර්තමාන තත්ත්වය ෙම්කයි කියලා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කෙළේ, ඔන්න
ෙමන්න කියලා ඡන්දයක් කට ළඟට ඇවිල්ලා තිෙබද්දියි. යුද්ධය
ඉවර ෙවලා අවුරුදු 05ක් ජනතාව බලාෙගන හිටියා, ෙම්
තත්ත්වෙයන් ජනතාව මුදා ගනීවි කියලා. නමුත් එෙහම
තත්ත්වයක් දකින්නට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට් පාලකයින් හම්බ
කර ගත්තා මිසක් ගාමීය ජනතාවෙග් තත්ත්වය, ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ගැන අබ මල් ෙර්ණුවකින්වත් හිතුෙව්
නැහැ. නමුත් පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් 24වැනිදා එතුමා ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා, ෙම් කවිය ඉදිරිපත් කරමින් ඒ තත්ත්ය
පිළිගන්නා බව පැහැදිලි කළා. ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන
ගරු ඇමතිවරුන් ෙමොන කථා කිව්වත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ
තත්ත්වය පිළිගන්නා බව පැහැදිලිව කිව්වා.
එතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ඉවර වුණාට පසුව අෙප්
ගෙම් ජනතාවත් ෙම් වාෙග් කවි කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම එක
පුද්ගලයකු මා හමු ෙවලා කිව්වා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා ඒ කවිය කිව්වා වාෙග් ඔබතුමාත් ෙම් කවි
ෙපළ ජනාධිපතිතුමාට ඇෙහන්න කියන්න කියලා. ඒ කවි ෙපළ
ෙමෙසේයි,
දරුෙවෝ හඬද්දී ෙගපැෙල්
ඇයි, රජතුෙමෝ ඔබ ඔය හැටි ණය
අතෙලොස්සක් දැනට සුර සැප
සැම රට වැසියාම ෙලෝෙකට ණය

බඩගින්ෙන්
ගන්ෙන්
විඳිමින්ෙන්
කරමින්ෙන්

පැටවී ෙම් ෙපොලී ජනතාවෙග්
වැටුෙණ් රෙට් දුගියාෙග් බත්
තිබුෙණ් ෙමවර අය වැය සහනෙය්
ෙමොකටද ණය බරින් බැරි නම්

පිට
පතට
ගැට
මිදීමට

ණය බරින් මිදීමට බැරි නම් ෙමොන සහන ෙදනවා කිව්වත්
වැඩක් තිෙබනවාද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි? අද
අෙප් රෙට් ජනතාව ණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කවිය
කියද්දී ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ගැන ෙපොඩි කවියක් මටත් මතක්
වුණා. එය ෙමෙසේයි,
දූපත් හැෙදනවා හම්බන්ෙතොට
මත්තල ගුවන් මාගම්ෙතොට නැව්
අධි ෙව්ගයත් හදලා බිලි ගත් මෙග
බිලියන ෙකෝටි ගණනක ණය

මුහුෙද්
නෑෙද්
පාෙද්
අපරාෙද්

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ඒවා
එෙහම ඇෙහනවා ඇති. නමුත් ජනාධිපතිතුමා තමයි පළමුෙවන්ම
කවියක් කියලා, "ගාමීය ජනතාවෙග් තත්ත්වය ෙම්කයි කියලා,
2015 අය වැය ෙගෙනන්න ඉස්සර මා පිළිගත්තා" කියලා කිව්ෙව්.
යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව ෙම් රට පාලනය කරපු අවුරුදු 05ක
කාලය තුළ ගාමීය ජනතාව වැටිලා ඇති තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියන එක එතුමා එදායි දැන ගත්ෙත්. නමුත් දැන් පමාද වැඩියි.
දැන් මැතිවරණය ළඟයි, ජනතාව ෙම්වාට හසු වන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ණය බර ගැන
කථා කරනවා නම්, 2014 - ෙම් අවුරුද්ෙද් - ජුනි මාසය වන
ෙකොට අෙප් රෙට් එක පුද්ගලයකුෙග් ණය පමාණය රුපියල්
තුන්ලක්ෂ පනස් අටදහස් හාරසිය නවයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. එක පුද්ගලයකුෙග් ණය පමාණය. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය
වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා ගන්නා ණය පමාණය
රුපියල් බිලියන 1,780ක් බවත් සඳහන් ෙවනවා. එතෙකොට එක
පුද්ගලයකුෙග් ණය පමාණය රුපියල් හාරලක්ෂ හතළිස්නවදහස්
නවසිය පනස්හතක් බවට පත් වනවා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා
බැලුවාම, 2014 ජූනි මාසය ෙවනෙකොට අම්මායි, තාත්තයි, පාසල්
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යන කුඩා දරුෙවක් ෙදන්ෙනක් ඉන්න පවුලක් රුපියල් ලක්ෂ
14ක් ෙලෝකයට ණය ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් අය වැය
කියාත්මක වන කාලෙය් 2015 ජූනි මාසය ෙවනෙකොට හතර
ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත පවුලක් රුපියල් ලක්ෂ 18ක් ෙලෝකයට ණය
ෙවලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, if you want, you can sit and speak.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

No. Thank you, Sir. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
ෙම් ණය ෙගවන්න රුපියල් දහ දාහකින් පඩි වැඩි කළත් මදිෙන්.
ෙජොලි කරන්න, ඔක්ෙකොම ෙද්වල් කරන්න ගත් ණයවලට ෙපොලී
ෙගවන්ෙන් ෙම් මිනිස්සු ෙන්ද, ජනතාව ෙන්ද? රුපියල් දහ
දාහකින් පඩි වැඩි කළත්, එයාෙග් කෑම එකට, එෙහම නැත්නම්
ගන්න සීනි ටිකට, එෙහම නැත්නම් ගන්න පරිප්පු ටිකට, එෙහම
නැත්නම් ගන්න කිරිපිටි එකට ෙම් හැම එකකටම ඒ අයට බදු
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ණය ගත් නිසා ෙන්ද? අඩුම
ගණෙන් " අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවලින් බදු අය කිරීම මම අයින්
කරනවා" කියා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කිව්වා නම් පඩි වැඩි
කරන්න ඕනෑත් නැහැ. නමුත් බදු අඩු කිරීම ගැන ෙමොකුත් කථා
ෙනොකර, මිනිසුන්ව රවටන්නට පඩි වැඩි කිරීමක් ගැන කථා
කළා. තවමත් කාටවත් ගණන් හදාගන්නටත් බැරි සූතයක් බවට
ෙම්ක පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පසු ගිය කාලෙය් සති
හයක් ජාතික ෙරෝහෙල් 75වන වාට්ටුෙව් පතිකාර ලබමින්
ෙන්වාසිකව ගත කළා. මා එතැනදී දැක්ක ෙද්වල් අනුව, ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශයට අවශ්ය පශ්නවලට ද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
උත්තර දී තිෙබන්ෙන් කියා දැන් මට හිෙතනවා. ෙරෝහල් දියුණු
කරනවාය කියා ෙම් අය වැෙයන් කථා කර තිෙබනවා; සුරංගනා
කතා මවා තිෙබනවා. නමුත් ෙරෝහල් ඇතුෙළේ තිෙබන පශ්නවලට
අබමල් ෙර්ණුවක්වත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැළපිලා නැහැ
කියන එක විෙශේෂෙයන් ෙන්වාසිකව ෙරෝහල තුළ පතිකාර ගත්
ෙකෙනකු වශෙයන් මා සඳහන් කරනවා.
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම්වා ගැන දන්නවා. මා ෙරෝහල්
ගත වී සිටි කාලය තුළ එහි තිබු පශ්න මා දැක්කා. අඩුම ගණෙන්
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා සමඟවත් ෙරෝහල්වල පශ්න ගැන කතා
කරන්ෙන් නැතිව, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්
ෙමය සීතල කාමරයක සිට හදපු අය වැයක් කියන එක පැහැදිලි
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙරෝහල් පුළුල්
කරනවා, ගම්වල ජනතාවට සායන පවත්වනවාය කිව්වාට, මා
හිටපු ජාතික ෙරෝහෙල්75වන වාට්ටුෙව් ෙරෝගීන් 46ක් බලා ගන්න
රාතියට ඉන්ෙන් nursesලා ෙදන්නයි. ෙම් nursesලා ෙදන්නා
ෙරෝගීන් 46ක් බලා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මට ෙබෙහත ෙදන්න
තිෙබන්ෙන් රාතී 8ට. නමුත් මා ළඟට ෙම් nursesලා ෙදන්නා
එනෙකොට -මට ෙබෙහත් ටික සපයනෙකොට- රාතී 11ත් පහු
ෙවලා. ඒ අයට ෙදොස් කියන්න බැහැ. ෙදන්ෙනක් ෙකොෙහොමද
ෙරෝගීන් 46 ෙදෙනකුට රාතී ෙබෙහත් ටික ෙබදා ෙගන,
ෙබදාෙගන යන්ෙන්? නමුත් ෙම් පශ්නවලට ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් උත්තර දී තිෙබනවාද?
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගොඩනැඟිලි හැදුවාය කියා ෙම් පශ්නයට
උත්තර එන්ෙන් නැහැ. ෙටන්ඩර්වලින් ෙතොරව ෙගොඩනැඟිලි
හැදුවාය කියා ෙම් පශ්නයට උත්තර එන්ෙන් නැහැ. එයින් කට්ටිය
ෙකෝටි ගණන් සල්ලි හම්බ කරාවි. නමුත් අසරණ ෙරෝගියාෙග්
පශ්නයට, අසරණ ෙහදියෙග් පශ්නයට උත්තරය එතැනින් ඇවිත්
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නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. මම දැඩි සත්කාර
ඒකකෙය් පතිකාර ලබන ෙවලාෙව් සමහර ෙවලාවට ෙම් අය
රාතියට කතා ෙවනවා මා අහෙගන සිටියා. " බලන්නෙකො, මම
ෙම් ෙරෝහලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 15ක් ෙවනවා. තවම මෙග්
ගමට transfer එකක් හදාගන්නට බැරි වුණා, හදනවා තියා
හිතන්නවත් බැහැ. ෙමතැන ෙකොච්චර nursesලා අඩුද කියන එක
දන්නා නිසා මට මට ෙමතැනින් යන්නත් බැහැ, ඉල්ලන්නත්
බැහැ." කියා කියනවා. නමුත් පන්දමට ගිහිල්ලා අඩු කාලයක්
වැඩ කළ සමහර ෙහද නිලධාරින් transfers හදා ගන්නා අවස්ථා
ගැන ඒ ෙගොල්ෙලෝ දුක් ෙවනවා. ඕවා තමයි ෙරෝහල්වල තිෙබන
පශ්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා තව කාරණයක් ෙම්
ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. පසු ගිය දවස්වල මම
ෙගදර ඉන්නෙකොට, ෙහොඳට ඇඳගත්තු ෙදන්ෙනක් මෙගන් සල්ලි
ඉල්ලන්න ආවා. හිඟා කාලා වාෙග් ඒ අම්මායි, තාත්තායි ආවා. මා
ඇහුවා, " ඇයි ඔය ෙදන්නා සල්ලි ඉල්ලන්න ආෙව් "කියා. "අෙන්!
මන්තීතුමා, අෙප් පුතා පිළිකා ෙරෝහෙල් පතිකාර ගන්නවා.
ෙබෙහත්වලට රුපියල් තිස් දාහක් විතර යනවා. අපි ළඟ සල්ලි
නැහැ. ඒ නිසා නාඳුනන පෙද්ශයකට ඇවිත් සිඟා කාලා ෙම්
දරුවාෙග් ෙබ්ත් ටික ෙගනැත් ෙදන්න අපි තීරණය කළා" කියා ඒ
ෙදන්නා කිව්වා. ෙම්වායි, ඒ ෙරෝහල්වල තිෙබන පශ්න. ඒ
පශ්නවලට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් උත්තර දී තිෙබනවාද?
එෙහම නම්, ෙරෝහල් පුළුල් කරනවා, ගෙම් සායන පවත්වනවාය
කියා කිව්වාට තිෙයන ෙරෝහලටවත් අවශ්ය ෙහදියන් පමාණය
ෙදන්න, අවශ්ය ෙබෙහත් ටික ෙදන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කර
තිෙබනවාද කියන එක විෙශේෂෙයන් අපි අහනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
මෙග් අත් දැකීම් තුළ කියනවා නම්, රාගම පුනරුත්ථාපන
ෙරෝහෙල් ඍජු කාරක හා අංග ආෙද්ශක සායනෙය් - කකුල්
කැඩිච්ච අයට, අත පය කැඩිච්ච අයට පතිකාර කරන්න තිෙබන
සායනෙය්- ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ෙරෝගීන් 400ක් ඉන්නවා.
නමුත් ෙම් ෙරෝගීන් 400ම බලන්න ඉන්ෙන් එකම එක
නිලධාරියායි කියන එකත් මම වගකීෙමන් කියනවා. ෙම්වා ගැන
දන්ෙන් නැත්නම් රාගම පුනරුත්ථාපන ෙරෝහෙල් තත්ත්වය
ෙමොකක්ද කියලා ගිහින් බලන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්
ඉල්ලනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය
ෙමෙහම ඉදිරිපත් ෙනොකර, එක වචනයකින් ෙම් රට සමෘද්ධිය
කරා ෙගන යන්න තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට - මුදල් හා
කමසම්පාදන ඇමතිතුමාට - එක වචනයකින් ෙම් රට ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන්න තිබුණා. අද සිට ෙම් රජය සියලු ඉදි
කිරීම් සඳහා ෙකොන්තාත් ෙදන්ෙන් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය තුළයි,
සියලු මිලදී ගැනීම් කරන්ෙන් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය තුළයි කියලා
එතුමා ෙම් ගරු සභාව තුළට ඇවිල්ලා කිව්වා නම්, ෙම් රෙට්
ජනතාව සමෘද්ධිමත් රටකට, සමෘද්ධිමත් ෙද්ශයකට යන එක
නවත්වන්න බැහැ කියලා මම හිතනවා. ෙම් ගසාකෑම් ටික
නවත්වන්න පුළුවන් නම්, ෙම් ෙහොරකම් කිරීම නවත්වන්න
පුළුවන් නම් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම නම් ෙම් රෙට්
ජනතාව අද හරියට ජීවත් ෙවනවා කියන එක මම පැහැදිලිව
පකාශ කරනවා.
ගරු එස්.බී. දිසානායක උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ෙම් ගැන
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. ඇමතිතුමා ෙම්කට වැරදිකාරෙයක්
ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය ඉස්සරහා ඇමතිතුමා අසරණයි කියලා මම
දන්නවා. සිසුන් 15,000කට ෙන්වාසිකාගාර හදන්න පසු ගිය අය
වැෙයන් උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන
15,000ක් ෙවන් කළා. රුපියල් මිලියන 12,000කට ආසන්න
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සංඛ්යාවක් වියදම් කරලා ෙන්වාසිකාගාර 60ක් හැදුවා. නමුත් ඒ
කිසිම ෙදයකට ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කෙළේ නැහැ. ICTAD එෙක් ඉදිකිරීම් පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනෙය් - Super Grade
ෙකොන්තාත්කරුවන් හා නිලධාරින් මට කථා කරලා කිව්වා,
"මන්තීතුමා, පුළුවන් නම් ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කියලා අභිෙයෝග
කරන්න, ෙම් රුපියල් මිලියන 12,000ට හදන hostels ටික අපි
රුපියල් මිලියන 3,000ට හදලා ෙපන්වනවා" කියලා. ඒකයි මම
කිව්ෙව්, ෙම් ගසා කෑම නවත්වන්න පුළුවන් නම් ෙම් රෙට්
ජනතාවට පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. මම පැහැදිලිවම
පකාශ කෙළේ ඒකයි. විශ්වවිද්යාලවල hostels 60 හදන්න රුපියල්
ෙකෝටි 300න් පුළුවන්කම තිෙබද්දී රුපියල් ෙකෝටි 1200ක් වියදම්
කරනවා. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 300න් ෙම් ෙන්වාසිකාගාර - hostels
- ටික හදන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, ඉතුරු රුපියල් ෙකෝටි
900 කාෙග් සාක්කුවටද යන්ෙන් කියන එක ගැන විෙශේෂෙයන්ම
බලන්න ඕනෑ. අන්න එතැනයි අපට වැරදිලා තිෙබන්ෙන්. අෙප්
ජනතාව දුක් විඳින්ෙන් අන්න ඒ තුළයි කියන එක මම
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්
නැහැ. එතුමා සිටියා නම් අපට පශ්න කරන්න තිබුණා. ගරු
අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඊළඟට කරන කථාවකදී හරි මම ෙම් පශ්නය
අහනවා. ශිෂ්යත්ව විභාගයට දරුවන් ෙපනී සිටින්ෙන් ආධාර
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ද, නැත්නම් පාසල් ෙතෝරා ගැනීෙම්
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ද කියන එක ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි
කරන්න කියලා මම එතුමාට කියනවා. ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, ශිෂ්යත්ව ආධාරය
රුපියල් 500 සිට රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා.
අම්මලා තාත්තලා ශිෂ්යත්ව විභාගයට දරුවන් ෙයොමු කරන්ෙන්
ෙමොකටද කියලා එතුමා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා හිතා ෙගන ඉන්ෙන්
ශිෂ්යත්ව විභාගයට දරුවන් ෙයොමු කරන්ෙන් ශිෂ්යාධාරය ගන්න
කියලායි. නැහැ. ෙම් රෙට් පාසල් පද්ධතිය දියුණු නැති නිසා, ෙම්
රෙට් දියුණු පාසල් අතෙළොස්සක් තිෙබන නිසා අන්න ඒවාට
ළමයා ෙයොමු කර ගැනීමට තමයි ශිෂ්යත්ව විභාගයට ළමයි ෙයොමු
කරවන්ෙන්. එෙහම නැතුව ශිෂ්යාධාර ගන්න ෙනොෙවයි කියන
එකත් මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන හිතලා
නැහැ. නමුත් වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මහන්සි ෙවලා,
මහන්සි ෙවලා ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන මුදල් වියදම්
කරලා, දරුවාව තලලා ෙපොඩි කරලා ශිෂ්යත්ව විභාගයට ෙයොමු
කරවනවා. ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන් ලකුණු අර ෙගන ෙකොළඹ
ආනන්ද විද්යාලයට, ෙකොළඹ විසාකා විද්යාලයට, Royal College
එකට, අෙනකුත් ඉස්ෙකෝලවලට දරුවන් ඇතුළත් කරන්න යනවා.
එතෙකොට ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත සිසුන් ඇතුළු කරලා,
ශිෂ්යත්වය pass වුණු සිසුන්ට ඉඩ නැහැ. "රුපියල් 1,500 අර ෙගන
පැත්තකට ෙවලා හිටපල්ලා, උඹලාට ෙලොකු ඉස්ෙකෝල නැහැ"
කියන පණිවුඩය තමයි අද ෙදන්ෙන්.
අපි වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් ශිෂ්යත්ව විභාගය නැති කරන්න
ඕනෑ කියලා. නමුත් නැති කරන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, පාසල්
පද්ධතිය දියුණු නැති නිසා. ගෙම් පාසල් පද්ධතිය දියුණු කළා නම්
කිසි ෙදමව්පිෙයක් තමන්ෙග් දරුවා ෙම් ශිෂ්යත්ව විභාගය නිසා
තළන්න ෙපළන්න යන්ෙන් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම
කියන්න ඕනෑ. අධ්යාපනය දියුණු කරනවා කියන්ෙන් ශිෂ්යත්ව
විභාගය සමත් දරුවන්ට ෙදන ආධාර මුදල වැඩි කරනවා කියන
එක ෙනොෙවයි; පාසල් පද්ධතිය දියුණු කරනවා කියන එකයි.
ඒකයි ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල කථිකාචාර්යවරු, උගත්තු පාරට
බැහැලා උගුර ෙල් රහ ෙවනකල් කෑ ගහලා පැහැදිලි කෙළේ, රෙට්
දළ ජාතික ආදායෙමන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න
ඕනෑ කියලා. නමුත් ඒක තුට්ටුවකට ගණන් ගන්ෙන් නැතුව
ශිෂ්යත්ව ආධාර මුදල වැඩි කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මමත් විශ්වවිද්යාලෙය්
මහෙපොළ විෙශේෂ කුසලතා ශිෂ්යත්වය ලබා ගත් ශිෂ්යෙයක්
වශෙයන් හිටියා. අද රුපියල් 4,000 දක්වා මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර
මුදල වැඩි කර තිෙබනවා. 2005 දී රුපියල් 2,500ක් ඒ සඳහා
ෙගව්වා. හැබැයි, එදා ළමෙයකුට -ශිෂ්යෙයකුට- කෑමත් එක්ක
රුපියල් 4,000කට ෙකොළඹ ෙබෝඩිමක නතර ෙවන්න පුළුවන්කම
තිබුණා. 2014 ෙවන ෙකොට ෙම් ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 4,000කින්
වැඩි කළාට ෙබෝඩිම් ගාස්තුව රුපියල් 8,000ත් පැනලා. එෙහම
නම් ෙම්ක පමාණවත් වැඩි කිරීමක්ද? ෙම් අවපාතයට, ෙම් කඩා
වැටීමට ලක් කෙළේ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙන්ද කියන එක මා
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Mervyn Silva. You
have got 11 minutes.
[අ.භා. 3.58]

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොස්ලන්ෙද් ඇති වුණ
ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳව දවිඩ අෙප් ඒ මිතයන් ඇතුළු සියලු
ෙදනාටම මෙග් කනගාටුව පළමුව පකාශ කරනවා. එතැන
තහනම් පෙද්ශයක් කියලා ඉංගීසි ආණ්ඩුකාරෙයක් දැන්වීම් දාලා
තිබුණා. මම නැවතත් ඒ ෙවච්ච ෙඛ්දවාචකයට මෙග් කනගාටුව
පකාශ කරනවා, මෙග් කථාවට ඉස්ෙසල්ලා.
ගම්පහ මෙග් මිතයා අද කවි ෙගොඩක් කිව්වා. කවි පහක් විතර
කිව්වා. ඊට වැඩියි ෙන්ද?
උපරිම සහන දී ජනතාවට
ජනපති ෙම් පාර ෙගන ආ අය
ෙමොළයක් නැති එවුන් කෑ ගැහුවට
අනුකම්පා කරමු අපි ඒ

දැයට
වැයට
ණයට
උදවියට

ෙපොල් අතු කිතුල් ෙකොට ආහාෙරට
දම්වැල් දමා බැඳලයි වැඩ අර
ෙමොළයක් නැති නිසයි හිටෙගන නිදි
අය වැය ෙහොඳ නරක නැහැ වල් අලි

ගන්ෙන්
ගන්ෙන්
යන්ෙන්
දන්ෙන්

ජනපති අය වැෙයන් රටටම සහන
ජන හරසර මැදින් යන විට ෙපරට
මහජනයාට ෙබොරු කිය කියා ෙදපිළ
ෙජ්වීපී එකත් අලියට වතුර

දිදී
ඇදී
ෙබදී
අදී

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලාම
කල්පනා කෙළේ, අවුන් සාන් සුකී කියන මියන්මාරෙය් නිවාස
අඩස්සිෙය් හිටපු ෙශේෂ්ඨ නායිකාව කියපු ෙදයක් කියලා මෙග්
කථාව ආරම්භ කරන්නයි. එතුමිය කියලා තිෙබනවා, "අභිෙයෝගය
භාර ගැනීම තමයි ෙලොකුම අභිෙයෝගය" කියලා. අභිෙයෝගයක්
භාර ගන්න බැරි නම් ෙම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත් ෙවන්න බැහැ.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අභිෙයෝගය භාර ගත්තා. එතුමා
ඒ අභිෙයෝගය භාර ගත්ෙත් ගිරුවාගම් ෙදොෙළොස්දාෙහේ,
මාගම්පත්තුෙව්, වීරකැටිෙය්, මැදමුලනින් ලබපු ඒ අත්
දැකීම්වලින්. එතුමා මැදමුලන දිහා විතරක් ෙනොෙවයි, මැදමුලෙන්
ඉඳලා රට දිහා බලලායි ෙම් තීන්දු ගත්ෙත්. ඒක තමයි අභිෙයෝගය
භාර ගැනීම කියන්ෙන්.
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දැන් අපි හිතමු, මාතෘත්වයට පිවිෙසන කාන්තාවක්
ගැන. සිද්ධාර්ථ කුමාෙරොත්පත්තියත් -තථාගතයන් වහන්ෙසේත්මාතෘත්වය නිසායි බිහි වුෙණ්. ෙශේෂ්ඨ ආගමික නායකෙයෝත්
එෙහම තමයි බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කළලයක් පටන් ගන්න
ෙකොටම ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙදොළ දුකක්. ටිකක් කල් ගියාම
ෙදොළ දුකක් ඇති ෙවනවා, මාතාවට. ඒ ෙදොළ දුකට ෙනොෙයකුත්
කෑම ජාති කන්න ආසා ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කල්පනා
කළා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙදොළ දුක ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ෙදොළ
දුක ගැන කල්පනා කිරීම නිසා තමයි ෙම් විධිෙය් අය වැය
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොරටුෙව් වඩු බංකුෙව් ලී බඩු හදන
මනුස්සයාෙග් practical knowledge එක වාෙග්, ෙම් අය වැය
හැදීම සඳහා ෙපොත පත වාෙග්ම එතුමා බැලුවා සඟ, ෙවද, ගුරු,
ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගෙය් අදහස් දිහාත්.
එෙහම බලලා තමයි එතුමා ෙම් අය වැය හැදුෙව්.
එතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් පැත්තකින් හිටියා,
නිකවැරටිෙය් උපන්න ආචාර්ය ජයසුන්දර මැතිතුමා. දුටු ගැමුණු
මහ රජ්ජුරුවන්ෙග් මල්ලි, තිස්ස කුමාරයා ෙවල් ලක්ෂයක් රටට
දායාද කරපු ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් උපන්න ආචාර්ය බටෙගොඩ
මැතිතුමා තව පැත්තකින් හිටියා. ඒ තුන් ෙදනාම ගෙම් උපන්
ගැමිෙයෝ. ෙකෙනක් ගිරුවාගම් ෙදොෙළොස්දාෙහේ මාගම්පත්තුෙව්.
තව ෙකෙනක් ෙවල්ලස්ෙසේ. තව ෙකෙනක් සත් ෙකෝරෙළේ.
ෙම් තුන් ෙදනා එක්කහු ෙවලා තමයි ෙම් මහා පාතිහාර්යය
පෑෙව්. ෙමොකක්ද, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන වරද? ෙම්ෙක් වරදක්
නැහැ.
මට දැන් මතක් වුණා, තවත් සිංදුවක්. ෙම් සිංදුව වාෙග් සිංදුවක්
තිබුණ චිතපටෙය් රඟපෑෙව් විජය කුමාරණතුංගයන්.

මෙග් සිත සැනසී - සැක බිය වැනසී
බඩු මිල අඩුම කළා
මම ඔබ හඳුනා - පිළිගමි ඉඳුරා
ජනපති අෙපයි කියා"

මට එෙහම කියන්න පුළුවන්, මම ෙබලිඅත්ෙත් නිසා.
ඇත්ෙතන්ම හැම තැනම සුළු සුළු වැරදි තිෙබනවා; නැත්ෙත්
නැහැ. නමුත් වරදක් වුෙණොත් වරදට මුහුණ ෙදන්නත් දැන ගන්න
ඕනෑ. පැරණි කවියක් තිෙබනවා, ෙමෙහම:
පුෙත්
පුෙත්
පුෙත්
පුෙත්"

සමහර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සිංහ ෙවස් අරෙගන මහ විශාල කථා
කියනවා. අන්තිමට බලන ෙකොට කවුද ෙම් සිංහයා වාෙග් කථා
කරලා තිෙබන්ෙන්? නරිෙයක්. තරහා ෙවන්න එපා, එෙහම
කිව්වාට.
"ඌරා මඩ කළත් ඌ වපුල බිජු
බළලා කපු කටී ඌ වියන ෙරදි
මීයා ලී කපයි, ඌ සදන බඩු
නරියා සිංහ ෙවස් ගත් පසුව

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට
මතක් වුණා, බයියාෙග් කථාව. බයියා ෙලස හැඳින් වුවත්
ෙටොයිෙයකුට වඩා බයියා වටින බව මම කියනවා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අධ්යාපනය ආරම්භ කෙළේ, ඕල්කට්තුමා ආරම්භ
කළ ගාල්ෙල් රිච්මන්ඩ් විද්යාලයෙයන්. ගුණපාල මලලෙසේකර
මැතිතුමා වැනි විද්වතුන් තමයි ෙකොළඹ නාලන්දා විද්යාලය
ආරම්භ කෙළේ. ෙදවනුව, ෙකොළඹ නාලන්දා විද්යාලයට ගිය එතුමා
ඉංගීසි අධ්යාපනය සඳහා ෙතෝරා ගත්තා, ෙකොළඹ තර්ස්ටන්
විද්යාලය. එහිදී මැක්ෙර් නිවාසය තමයි එතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ.
ඒ ෙශේෂ්ඨ විදුහල් මෑණිවරුන්ෙග් පුතෙයක් තමයි මෙග්
ජනාධිපතිතුමා; අෙප් ජනාධිපතිතුමා.
ෙකෙනකු ගෙමන් ඇවිත් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් සිව් වසරක්
හිටියත් ඔහුට ෙටොයිෙයකු ෙවන්න බැහැ. ෙද්ශපාලන මත කුමක්
වුවත්, අපි පටු ෙච්තනාෙවන්, ෛවරයකින් කිසි ෙකෙනක් ෙදස
ෙනොබැලිය යුතුයි; අපි කාටවත් පරිභව ෙනොකළ යුතුයි.
"න ජච්චා වසෙලො ෙහොති න ජච්චා ෙහොති බාහ්මෙණො
කම්මනා වසෙලො ෙහොති කම්මනා ෙහොති බාහ්මෙණො"
ෙකෙනක් උපතින් බාහ්මණෙයකු ෙහෝ වසලෙයක් ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා කථා කරන හැම ෙකෙනක්ම ෙම්වා කල්පනා
කරන්න ඕනෑ.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට අෙප් පරණ කවියක් මතක් ෙවනවා:
"බෙල් ෙමොටද අඟවලා
ජෙල් ගැඹුර ෙනොදැනද ජලයට
මෙල් සුවඳ දස අත විහිදී
ගෙල් ෙමොටද ඉණි ඇනලා

කියන්ෙන්
පැන්ෙන්
යන්ෙන්
බලන්ෙන්"

ඉන්නක් ඇනලා ගලක් හිල් කරන්න බැහැ. සූර්යයා ඉදිරිෙය්
කණාමැදිරියා ෙකොෙහොමත් බැබෙළන්ෙන් නැහැ. ෙකෙනකුට
විලක මාළුවන් දැකින්න පුළුවන්. තව ෙකෙනකුට මඩ දකින්න
පුළුවන්. ෙම් ෙදකම තිෙබනවා. එකම විල ෙදන්ෙනක් දකින්ෙන්
ෙදවිධියකට.

"ඉර සඳ වැඳලා
උවදුරු දුරලා
යසසිරු රටට ෙගනා
හදවත උතුරා - පවසමි සැමදා
මෙග රට රකින සභා

"හැලප කන්ට බැරිය
තලප කන්ට ගිෙය්
තලප කාලා ඉතින්
ඇඟිලි ෙගවී දනවා
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නැති
නැති
නැති
රැවෙටති"

අපි දන්නවා, එදා පැරණි කමයට බදු අය කළ ආකාරය. බුදු
හාමුදුරුවන්ෙග් කාලෙය් ලිච්ඡවී රජ දරුවන් බදු අය කෙළේ මල
ෙනොතළා. ජනතාවට හිරිහැරයක් ෙනොවන විධියටයි බදු අය කෙළේ.
එදා ඌෙව් කැරැල්ල, ෙවල්ලස්ෙසේ කැරැල්ල, මාතෙල් කැරැල්ල නන්දිමිත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය්- ඇති වුෙණ් අධික
බදු අය කිරීම නිසා. එදා බදු අය කර ගැනීමට නිලෙම්වරු පත්
කරලා තිබුණා. ඒ අය යටෙත් මඩිග බද්ද නිලෙම්, මුහන්දිරම්,
ෙල්කම් හා කංකානම්ලා ඉඳලා තිෙබනවා. ෙම් බදු අය කිරීම්
සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන්
අපට එෙහම බදු බරක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
ෙම් මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] කට වහෙගන වාඩි ෙවන්න? ෙහට අනිද්දාට මෙග්
යාළුවාට තරු ෙපෙනයි.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැදමුලෙන්,
රාජපක්ෂ පරම්පරාෙව් සිංහයා කියලා තමයි විරුදාවලිය ලබා
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා තමයි අද ආසියාෙව් සිංහයා - "Lion of
Asia."
එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සමඟ ඩී.ඒ.
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විරුද්ධ පක්ෂයට ගිහිල්ලා තමයි ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය බිහි කෙළේ. ඒක බිහි වුෙණ්, ශී නිශ්ශංක
මහත්මයාෙග් ''යමුනා'' නිවෙසේදී. එතැනදී ඇති කර ගත්තා සඟ,
ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගය. ෙම්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් නිදහස් ලංකාෙව් 69වන අය වැය.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දසවන අය වැය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[பி.ப. 4.10]

[ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා]

අපි බලන්න ඕනෑ, පංච මහා බලෙව්ගයට ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. බලන්න මහා සංඝරත්නය. ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? මහා සංඝරත්නය ෙවනුෙවන් සෑම පිරිෙවනකටම
රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදල ෙදගුණ කරමින් දස ලක්ෂයක් ලබා
දුන්නා. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. දැන් අවසාන කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

අවසාන කරන්න ඕනෑද? එෙහම නම් මීට වැඩිය මම කථා
කරන්ෙන් නැහැ. මෙග් කථාවට අදාළ ෙල්ඛන මම සභාගත*
කරනවා.
අවසාන වශෙයන් මට කරන්න තිෙබනවා එක ඉල්ලීමක්. අපි
දන්නවා, ගෙම් බලය තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ට
කියලා. මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට අතුරු
ෙයෝජනාවක් හරි ඉදිරිපත් කරලා, ලංකාෙව් සියලුම පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරුන්ට මීට වඩා වැඩි මුදලක් දිය යුතුයි කියලා. ඒක
ෙබොෙහොම සාධාරණයි. ඒ නිසා ඒක ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. අවසාන
වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි, මට විනාඩියක්
ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ඉවරයි, ඇමතිතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

මෙග් ෙවලාව දැන්ම ඉවර ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙවලාව දැන් තමයි
පටන් ගත්ෙත්. හුඟ ෙදෙනක් දඟලනවා මර්වින් සිල්වාෙග් ෙවලාව
ඉවර කරන්න. ඒත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. මම, මර්වින් සිල්වා.
මෙග් ෙවලාව තව තිෙබනවා. මෙග් කාලය ඉතාම ෙහොඳයි.
"ජාතිෙය් අනාගතයට ජීවය
ජනතා සහන මල්ලක් ෙදෝතින්
2015 අය වැය හා
ජනපති සුබ ගමන් අරඹයි රට

ෙගෙනන
රැෙගන
ෙසොඳින
නඟන"

අවසාන වශෙයන්, මෙග් ගිරුවාගම් ෙදොෙළොස්දාෙහේ
මාගම්පත්තුෙව්, තිස්සමහාරාෙය් ජනතාවටත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්
කැලණිෙය් ජනතාවටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව
නවත්වනවා. මෙග් කාලය ඉතාම ෙහොඳයි. මම දිගටම යනවා.
ෙමය ෙනොනවතින ගමනක්.
ජය ශී ! මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த
வர
ெசல த்திட்ட விவாதத்திேல கலந் ெகாண்
என
க த் க்கைள ம் ெசால்வதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்காக
த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
அேதேநரம் இன்
ப ைள - ெகாஸ்லந்ைத பிரேதசத்திேல
இடம்ெபற்ற மண்சாி
அனர்த்தத்தின்ேபா
மரணித்த
எங்க ைடய
தமிழ்
உற க க்குத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பின்
சார்பில்
அஞ்ச கைளத்
ெதாிவித் க்
ெகாண்டவனாக, பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கும் மிக ம்
ேசாகமயமாகக் காட்சி த கின்ற அந்தப் பிரேதசத்
மக்க க்கும்
அ தாபத்ைதத்
ெதாிவித்தவனாக
என
உைரைய ஆரம்பிக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.
கடந்த த்த காலத்தில் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட வட
மாகாணம்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன் ாிைமப்ப த்தப்பட்
க்க ேவண் ய நிைலயி
ந் ம்,
ற்றாகப்
றக்கணிக்கப்பட்
ப்ப
அப்பகுதி மக்க க்கு
மிக ம் ஏமாற்றத்ைதத் தந் ள்ள . வாழ்விழந்
நிற்கும்
வடபகுதி மக்க க்கு விேசட திட்டங்களின் லம் ைகெகா க்க
ம க்கின்ற அரசாங்கத்ைத ம், 2015ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டத்ைத ம்
நாம்
ஏற் க்ெகாள்ள
யாத
ரதி ஷ்டம் மீண் ம் ஏற்ப த்தப்பட்
க்கின்ற .
அ த்த ஆண் ல் நைடெபற இ க்கின்ற ஜனாதிபதித்
ேதர்த ல்
ன்றாவ
தடைவயாக ம்
ேபாட் யிடத்
தயாராகும் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்,
கடந்த 12, 13, 14ஆம் திகதிகளில் வடக்குக்கான தலாவ
பிரசாரத்ைத ம்
கூட்டங்கைள ம்
கிளிெநாச்சியி ம்
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஆரம்பித் நடத்திய டன், ெதற்குக்கான
பிரசார
உைரயிைனக்
கடந்த
24ஆம்
திகதி
பாரா மன்றத்தி ம் நிகழ்த்தி ள்ளார். ெதாடர்ந் ேநற்ைறய
தினம்
கிழக்குக்கான
பிரசாரம்
தி ேகாணமைலயில்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள .
2009ஆம் ஆண் இடம்ெபற்ற இ தி த்தத்தின் பின்னர்
நடந்த பாரா மன்ற, உள் ராட்சி, மாகாண சைபத்
ேதர்தல்கள் அைனத்தி ம் ச ைககள், அபிவி த்திக க்கு
மயங்கா
தமிழ்
மக்கள்
இந்த
அரசாங்கத் க்கு
உச்சந்தைலயில் அ த் ம், அவர்கள் இன்ன ம் தி ந்தேவா
அல்ல
தி த்திக்ெகாள்ளேவா
யற்சிக்காமல் இ ப்பைதப்
ாிந் ெகாள்ள
யாமல் இ க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல
வா ம் தமிழ்ேபசும் மக்களின் பிரச்சிைன ஓர் அரசியல்
பிரச்சிைனயாகும். அ
தமிழ் மக்க ைடய உாிைமப்
பிரச்சிைனயாகும்.
இன்
தமிழ்
மக்களின்
ர் க
நிலங்கைள ம்
வளங்கைள ம் ெகாள்ைளயி ம் அரசாங்கம், அவர்களின்
மனங்கைள ெவல்ல ம க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல
தமிழ்ேபசும் மக்களின் நிலப் பிரச்சிைன தீர்ந்தால் இனப்
பிரச்சிைனயின்
பாதி
தீர்ந் வி ம்.
தமிழ்
மக்களின்
காணிகைளப் பி க்க ம் கபளீகரம் ெசய்ய மா இந்த
த்தத்ைதச் ெசய்தீர்கள்? உண்ைமயாக ம் ேநர்ைமயாக ம்
நல்ெலண்ணத் ட ம் ஜனாதிபதி அவர்கள் தமிழ் மக்களின்
பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண நிைனத்தால் ஒேர நாளிேலேய
அதற்குத் தீர்
காண
ம். ஆனால், அவரால் அப்ப ச்
ெசய்ய
யா . ெப ம்பான்ைமச் சிங்கள மக்களால், தான்
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தண் க்கப்ப ேவன் என்ற அச்சம்! அரசிய ல் இ ந்
க்கிெயறியப்ப ேவன் என்ற தயக்கம்!

தான்

நிரந்தர அரசியல் தீர் க்கு அப்பால் தமிழ் மக்கள்
எதிர்ேநாக்குகின்ற அன்றாட, அவசியப் பிரச்சிைனகைளக்கூட
இந்த அரசாங்கத்தால் தீர்க்க
யவில்ைல. காணிப்
பிரச்சிைன, இ தி த்தத்தின்ேபா காணாமல் ேபானவர்கள்
பற்றிய பிரச்சிைன, விசாரைணகளின்றி நீண்டகாலம் த த்
ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் பிரச்சிைன,
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன,
ன்னாள் ேபாராளிகளின்,
ேபாாில்
விதைவகளாக்கப்பட்ேடாாின்
வாழ்வாதாரப்
பிரச்சிைன
என்
இப்ப
அந்தப்
பிரச்சிைனகைள
அ க்கிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம். மக்களின் ேதைவகைள
அறிந் ெகாள்ளாமல்,
மக்களால்
ேகாரப்ப ம்
அபிவி த்திகைள
ன்ென க்காமல், அரசாங்கம் தன
நன்ைமக தி, தான் எண் வைதச் ெசய்வதற்கு, அபிவி த்தி
என்ற ெபாய்த் ேதாற்றத் க்குள் மக்கைளச் சிக்கைவக்க
யற்சிக்கின்ற . ெபாய்யான அபிவி த்தியி ம்கூட அரசியல்
ாீதியில்
பாரபட்சம்
காட்டப்ப கின்ற .
அேதேநரம்
ேவைலவாய்ப் க்களில்,
நியமனங்களில்
அரசியல்தான்
ேகாேலாச்சுகின்ற . மாகாண சைப ஆளணி ெவற்றிடங்கள்,
மாகாண
சைபக்குத்
ெதாியாமல்
நிரப்பப்ப கின்றன;
திைணக்களங்க க்குத் ெதாியாமல் அரசியல் நியமனங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன;
ேவைலவாய்ப்பில்
தமிழ்ப்
பிரேதசங்கள்
ற்றாகப்
றக்கணிக்கப்பட் த்
ெதன்பகுதியி
ந்
குறித்த
நியமனங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.
ன்னாள் ேபாராளிகள்
னர்வாழ்
ெகா க்கப்பட்
த ப்
காம்களி
ந்
ேநராக
திகளில்
இறக்கிவிடப்பட்
க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட
பயிற்சிக க்கு
ஏற்ற
ெதாழில்வாய்ப் க்கள்
வழங்கப்படவில்ைல;
வாழ்வாதார
வசதிகள்
ெசய்
ெகா க்கப்படவில்ைல. அவர்கள் வஞ்சிக்கப்ப கின்றார்கள்;
சந்ேதகிக்கப்ப கின்றார்கள்.
சாரதிப்
பயிற்சி
ெபற்ற
ேபாராளிகள் 100 ேப க்கு இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச்
சைபயில் சாரதிகளாக நியமனம் வழங்கப்ப ம் என்ற
உ திெமாழி
வழங்கப்பட்ட .
திய
ேப ந் கள்
வழங்கப்ப ம்ேபா
அவர்கைள
உள்வாங்கியி க்
கலாமல்லவா. ெபாய் வாக்கு திகைள வழங்கி, திட்டமிட்
அவர்கைளப் றக்கணிக்கின்றீர்கள்.
வி தைலப்
களின் மீ
வாக்கம் என்ற கட் க்கைத
இன் அரசால் உலாவ விடப்பட்
க்கின்ற . இ சிங்கள
மக்கைள ஏமாற்ற ைன ம் தந்திரமாகும். இந்தப் ரளிையச்
சிங்களப் ெப ம்பான்ைமச் ச கம் நம்பினால், அ உலகின்
கைடந்ெத த்த
ட்டாள்தனேம. சிங்கள ஊடகங்க க்கும்
அரசாங்கத் க்கும்
'
'
என்ற
கி
வ வ
ஓர்
உள்ேநாக்கத் க்காக.
சிங்கள
மக்கள்
அைத
நம்பிவிடக்கூடா .
"ெவளிநாட் ப்
கள்
உள்ேள
வரப்ேபாகின்றார்கள்; உள்நாட் ப்
கள் ெவளிேயறப்
ேபாகின்றார்கள்" என்ற சிங்கள ஊடகங்களின் ெசய்திகள்
எதற்காக எனப்
ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. ஆ த
த்தெமான்ைறத் தாங்கிக்ெகாள்ளக்கூ ய வல்லைம இன்
எம மக்களிடமில்ைல. ஆ தம் தாங்காமல் எம இனத்தின்
வி தைலைய ெவன்ெற க்க
ம் என்ற நம்பிக்ைக தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு உண் . அைத ம்மீறி, எம
இைளஞர்களால் ஆ தங்கள் ஏந்தப்பட்டால், அதற்கான
ப்
ெபா ப்ைப ம் இந்த அரசாங்கேம ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம்.
இன்
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் அரசாங்கத்தின்
ெசயற்பா கள்
அைனத் ம்,
"ஆ தப்
ேபாராட்டம்
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த்தப்பட்
க்கக்கூடா " என்ற மேனாநிைலையத்
தான் தமிழ் மக்களிடம் ேதாற் வித் ள்ளன.
த்தத்தின்
பின்னர்
மக்களின்
எதிர்பார்ப் கள்
யா ம்
ெபாய்ப்பிக்கப்பட்
க்கின்றன. அரசாங்கத்தின்மீ
நம்பிக்
ைகெகாள்ள
யாத நிைலக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட் ள்ளனர்.
இங்கு
நைடெப கின்ற
வர
ெசல த்திட்ட
விவாதத்தின்ேபாதான
உைரகைளக்
ேகட்கின்றேபா ,
ஜனாதிபதித் ேதர்த க்கான பிரசார ேமைடயில், ஆ ம்கட்சிப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள்
உைரயாற் வ ேபாலேவ
இ க்கின்ற .
பாதிக்கப்பட்ட
மக்க க்கு
எ வித
நிவாரண ம் வழங்காத, இன்ன ம் நலன் ாி
காம்களில்
வசிக்கின்ற இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கு நம்பிக்ைக வழங்காத,
அைரகுைறயாக மீள்கு ேயறிய மக்க க்கு அ ப்பைடயான
வசதிகள்தா ம் ெசய்
ெகா க்கப்படாத இந்த வர
ெசல த்திட்டத்ைதப்
பார்த்
எம
மக்கள்
ஏமாந் ேபா ள்ளனர்.
ேதர்தல்கால
ைக ட் ப்ேபால்
குறிப்பிட்ட பகுதியின க்காகேவ ச ைகக ம் வழங்கப்
பட்
க்கின்றன.
வங்கிகளில் ெபற்ற விவசாயக் கடன்கைள அைடக்க
யாமல்
வரட்சியா ம்
ெவள்ளத்தா ம்
மாறிமாறிப்
பாதிக்கப்பட்ட
விவசாயிக க்கு
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
நிவாரணங்கள்
இல்ைல.
இ தி
த்தத்திேல தம
மீன்பி உபகரணங்கைளப் பறிெகா ்த்த
ல்ைலத்தீ ,
மன்னார்,
யாழ்ப்பாண
மீனவர்கள்
றக்கணிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். ெதன்பகுதி மீனவர்களின்
அத் மீறிய,
சட்டவிேராத
மீன்பி
ைறகளால்
பாதிக்கப்பட்
க்கும்
மீனவர்
பிரச்சிைன
கவனத்தில்
ெகாள்ளப்படவில்ைல.
த்தத்தில்
பாதிப்பைடந்த,
நிர் லமாக்கப்பட்ட பாடசாைலகள் வன்னியிேல ஏராள ள்ள
நிைலயில், சீரான கல்விச் ெசயற்பா க க்கு ஏ வாக,
அதற்ெகன இவ்வர ெசல த்திட்டத்தில் விேசட திட்டங்கள்
ஏ மில்ைல. இன்ன ம் மரநிழல்களில் கல்வி கற்பிக்கப்ப ம்
அவல நிைலைமேய அங்கு ெதாடர்கின்ற . ெவயி னா ம்
மைழயா ம் க ங்காற்றா ம் தாக்குப்பி க்க
யாத
தற்கா க ஓைலக் ெகாட் ல்களில்தான் இன்ன ம் சில
பாடசாைலகள் தம கல்விச் ெசயற்பா கைள ன்ென க்கும்
அவல நிைலைம காணப்ப கின்ற . ன்பள்ளிக் கட் டங்கள்
இல்லாத பாடசாைலகள் ஏராளம். பின்தங்கிய பிரேதசங்களில்
இன்ன ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற உள்ள .
கிராமியப் பாைதகள் னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல.
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் 40 நிமிடங்களில்
ெகா ம்பி
ந்
கிளிெநாச்சிக்குப் பயணிக்க
கின்ற .
ஆனால், வன்னியிேல 4 கிேலா மீற்றர் பாைதைய வாகனத்தில்
கடந் ெசல்ல 40 நிமிடங்கள் ெசல்கின்றன. அந்த அள க்கு
அங்குள்ள கிராமிய
திகளின் நிைலைம ேமாசமானதாகக்
காணப்ப கின்ற .
உதாரணத் க்கு
மல்லாவியி
ந்
பாண் யன் குளத் க்ேகா, பள்ளம வி
ந்
சன்னார்
கிராமத் க்ேகா
பயணம்
ெசய்
பார்த்தால்தான்
ஜனாதிபதிக்கும் அைமச்சர்க க்கும் வன்னியின் அபிவி த்தி
பற்றிய உண்ைம ெதாி ம்; திகளின் நிைலைம ாி ம்; அந்த
மக்கள் ேகட்கின்ற அபிவி த்தி என்னெவன் விளங்கும்.
வன்னியிேல
மிக ம்
பின்தங்கிய
நிைலயி ள்ள
வ மானமற்ற, நிதி வளம் இல்லாத பல உள் ராட்சிச்
சைபகள் மக்க க்குச் சீரான ேசைவகைள வழங்க
யாமல்
இ க்கின்றன. இந்த வர
ெசல த்திட்டத்திேல வழங்க
உத்ேதசிக்கப்பட்
க்கின்ற 2 மில் யன் பாையக்ெகாண்
பிரேதச சைபகளால் உ ப்ப யாக எ
ம் ெசய்ய
யா .
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குைறந்தபட்சத்
ேதைவகைள
இனங்கண் ,
அவற்ைற
நிைறேவற் ம்வைகயிலாவ
மிக ம்
பின்தங்கிய
நிைலயி ள்ள சைபக க்கு விேசட நிதி ஒ க்கீ கள்
ெசய்யப்படேவண் ம்.
மக்களால்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
உள் ராட்சி
மன்ற
உ ப்பினர்களின்
ேகாாிக்ைககள்,
ேவண் ேகாள்கள் கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 2,500
பாய் வழங்க வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்
க்கின்ற .
அவர்கைள
நிரந்தர
ேசைவயில்
உள்ளீர்ப் ச்
ெசய்ய
நடவ க்ைக
எ க்கப்படேவண் ம்;
அல்ல
ஆசிாியர்
தரத் க்கான குைறந்தபட்சக் ெகா ப்பனைவ அவர்கள்
நிரந்தரமாக்கப்ப ம்
வைர
வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கப்படேவண் ம். கல்விக்கான அ த்தளத்திைன மாணவ
சிறார்க க்கு வழங்கும் இந்த
ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள்
இதன் லம்
ெகளரவிக்கப்பட
ேவண் ம்.
ன்பள்ளிக்
கட் டங்கள் அைமப்பதற்காக இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில்
ஒ க்கப்பட்ட 300 மில் யன்
பாயான , வன்னியி ள்ள
ஒ
நிர்வாக மாவட்டப் பாடசாைலக க்ேக ேபாதா
என்ப தான் உண்ைம.
மின்சாரத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், இந்த வ டத் க்குள்
அைனத் க் கிராமங்க க்கும் மின்சாரம் வழங்கப்ப ெமன
வ ,
சக்தி
அைமச்சர்
குறிப்பி கின்றார்.
வன்னி
மாவட்டத்திேல
110
கிராமங்க க்குத்தான்
மின்சாரம்
வழங்கப்பட
இ ப்பதாக ம் ஏைனய கிராமங்க க்கு
வழங்கப்பட் விட்டதாக ம் ேநற்ைறய தினம் இச்சைபயிேல
அவர் ெதாிவித்தி ந்தார். இைவ
ற்றி ம் தவறான
விபரங்களாகும்.
ேதர்தல்
காலங்களிேல
மக்கைள
ஏமாற் ம்வைகயில் அைமச்சர்களா ம் ேவட்பாளர்களா ம்
அதிகாாிகைளப் பயன்ப த்தி சில கிராமங்களில் இறக்கி
ைவக்கப்பட்
ந்த மின்சாரக் கம்பங்கள், ேதர்தல்
ந்த டன்
அந்த அதிகாாிகளால் மீண் ம் ஏற்றிச் ெசல்லப்பட் விட்டன.
மின்சாரம்
வழங்கப்பட்ட
கிராமங்களின்
பட் ய ேல
அைமச்சர்
இவற்ைற ம்
ேசா்த் ள்ளாரா?
ஜனாதிபதித்
ேதர்தைல
ன்னிட்
மார்கழி
மாதத் க்கு
ன்னர்
கிராமங்க க்கு மின்சாரம் வழங்க
யாெதனத் ெதாிந் ம்
அதிகாாிகள் ெசய்வதறியா
நிற்கின்றனர். இன் ம் 10
வ டங்கள் ெசன்றா ம் ஒவ்ெவா
ட் க்கும் மின்சாரம்
வழங்க
யாத நிைலைமேய அங்கு இ க்கின்ற . இ தான்
அங்குள்ள அபிவி த்தி நிைலைம!
இைதவிட, தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் வி தைலக்கு வழி
ெசய்யப்படாமல்
இ க்கின்ற .
த்தம்
நிைறவைடந்
ஐந்தைர வ டங்க க்கும் ேமலாகச் சிைறவாசம் அ பவிக்கும்
தமிழ் இைளஞர்கள் வி விக்கப்பட ேவண் ம். அவர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட தண்டைனகள் ேபா ம்! ேநர
த்தத்தில்
ஈ பட்ட 12,000 இற்கும் ேமற்பட்ட ேபாராளிகைளச்
ச கத் டன்
இைணக்க
ெமன்றால்,
வி தைலப்
க க்கு
ஆதரவளித்தைமையக்
காரணங்காட்
இவர்கைளத் ெதாடா்ந் ம் சிைறயில் அைடத்
ைவப்ப
நியாயமானதா? எனக் ேகட்கின்ேறன். அந்த இைளஞர்கைளச்
சிைறகளிேலேய மாண் ேபாகும்வைர விட் விடாமல் ெபா
மன்னிப்
அளித்
அவர்கைளச்
ச கத் டன்
இைணத் க்ெகாள் ங்கள்!
அவர்கள்மீ
இரக்கம்காட்
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் பிரச்சிைனைய அ குமா ம்
ேகட் நிற்கின்ேறன்.
இந்த நாட் ன் ஒ
பகுதியில் வா ம் ஒ
இனத்தின்
பிரச்சிைன
ெதாியாமல்,

ச

கத்தின்,
அதைனப்
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ாிந் ெகாள்ளாமல், அவர்களின் மனங்கைள அறியாமல்
அவற்ைறத் தீர்க்காமல் தவிர்ப்ப , அந்த மக்கைள ம் ேசர்த்
ஆட்சி ெசய்ய ம ப்ப என்பன அவர்க க்கு இந்த நாட் ல்
வாழ்வதற்குத் தகுதியில்ைல அல்ல உாிைம இல்ைல என்ற
நிைலக்ேக தள்ளிவி ம். இைத அரசாங்கம் ாிந் ெகாண்
எதிர்காலத்திலாவ
தமிழ்
மக்களின்
மனங்கைள
ெவல்லக்கூ ய
ஆேராக்கியமான,
ஆக்க ர்வமான
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இ தியாக, மைலயகப் பிரேதசங்களில் இன்ைறய நாளில்
ஏற்பட்ட மண்சாி
அனர்த்தங்களினால் இறந் ேபான எம்
உற க க்கு
மீண் ெமா
தடைவ
அ தாபத்ைதத்
ெதாிவித் க்ெகாண் ,
காலாகாலமாக
இடம்ெப ம்
இேதேபான்ற இயற்ைக அழி களி
ந்
அந்த மக்களின்
உயிைரப்
பா காக்க
நிரந்தரமான
திட்டங்கைள
ேமற்ெகாள் மா ம் பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்கைள இயல்
நிைலையக்
ெகாண் வ வதற்கான
ஒ ங்குகைளத்
தாமதிக்கா
ேமற்ெகாள் மா ம் ேகட் , என
உைரைய
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.
[பி.ப. 4.23]

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

ஹிஸ் ல்லாஹ் - ெபா ளாதார

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த
வர ெசல த்திட்ட விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான்
மிக ம் மகிழ்ச்சிைடகின்ேறன். அல்ஹம்
ல்லாஹ்!
இந்த வர
ெசல த்திட்டத்திேல உைரயாற் வதற்கான
சந்தர்ப்பத்ைத நான் ெபற் க்ெகாள் ம்வைகயில் இந்தப்
பாரா மன்றத் க்கு என்ைனத் ெதாி ெசய்
அ ப்பிய
மட்டக்களப் மாவட்ட மக்க க்கு
தற்கண் என் ைடய
நன்றிையத்
ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
இன்
மைலயகத்திேல ெகாஸ்லாந்ைதப் பகுதியில் இடம்ெபற்ற
மண்சாிவில் உயிாிழந்த, காணாமற்ேபான கு ம்பங்க க்கு
எங்க ைடய ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறாம்.
அங்ேக
க்கு ம்பத்ைத
இழந்தவர்களாக ம்
உறவினர்கைள இழந்தவர்களாக ம் மக்கள் தத்தளித் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். அந்தக் கு ம்பங்க க்கு மிக
விைரவில் நிவாரணம் கிைடக்க ேவண் ெமன்
நாங்கள்
எல்லாம்
வல்ல
இைறவைனப்
பிரார்த்திக்கின்ேறாம்.
எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான நிகழ் கள் இடம்ெபறக்கூ ய
பிரேதசங்களி
ந்
மக்கைளப் பா காப்பதற்கான உாிய
நடவ க்ைககைளச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு, அரசாங்க
அதிபர்களின் ஒத் ைழப்ேபா
ன்கூட் ேய ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திேல
நான்
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
இந்த நா
த்தத்தினால் சின்னாபின்னப்பட் ச் சீரழிந்த
நிைலயிேல,
இனங்க க்கிைடயிேல
இடம்ெபற்ற
ேமாதல்க க்கு மத்தியிேல, சர்வேதச ாீதியில் இலங்ைக ஒ
பிணக்காடாகக்
காணப்பட்ட
சூழ்நிைலயிேல,
ேமதகு
ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்ைடப்
ெபா ப்ேபற்ற ம்
தற்கட்டமாக
த்தத் க்கு
கண்
நாட் ேல
அைமதிைய ம்
சமாதானத்ைத ம்
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நிைலநாட் னார்.
இந்தநாட் ேல
இ க்கின்ற
சகல
வளங்கைள ம் த்தத்தில் பயன்ப த்தி, மக்களிடம் "நீங்கள்
உங்க ைடய
வயி கைளத்
தல்கா கமாக
இ க்கிக்
கட் க்ெகாள் ங்கள்.
நான்
த்தத்ைத
க்கேவண் ம்"
என்
கூறி
ப்பலத்ைத ம்
ப்ெபா ளாதாரத்ைத ம்
பயன்ப த்தி
த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வந்தார். இந்த
த்தம்
க்குக் ெகாண் வரப்ப வதற்கு
ன்னர் இந்த
நாட் ேல பல ஜனாதிபதிகள் ஆட்சி ெசய்தி க்கிறார்கள்; பல
பிரதமர்கள் ஆட்சி ெசய்தி க்கிறார்கள்; பல அரசாங்கங்கள்
ஆட்சி ெசய் ள்ளன. ஆனால் இனப்பிரச்சிைனக்கு எந்த ஒ
ஜனாதிபதியினா ம், எந்த ஓர் அரசாங்கத்தா ம் தீர் காண
யவில்ைல.
இரண்டாம் கட்டமாக, கடந்த ஐந்
ஆண் க க்கு
ன்னர்
த்தத்தி
ந்
மீட்ட இந்த நாட் ல்
திகள்
அைமப்ப ,
டப்பட்
ந்த பாடசாைலகைளத் திறப்ப ,
ைவத்தியசாைலகைளத் திறப்ப , மின்சாரத்ைத வழங்குவ ,
கு ப்பதற்குக்
கு நீைர
வழங்குவ
ேபான்ற
அத்தியாவசியமான ேதைவகைள ம் ெபளதிக வளங்கைள ம்
அபிவி த்திெசய்
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்காக
அ த்த த்த ஆண் க க்கான வர ெசல த்திட்டங்கைளச்
சமர்ப்பித்தார். அதற்கான நிதிக ம் வழங்கப்பட்
ெசல
ெசய்யப்பட்ட .
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 3ஆம்
கட்டமாக மக்கைளக் கட் ெய ப் கின்ற, வ ைமையப்
ேபாக்குகின்ற, கு ம்ப வ மானத்ைத அதிகாிக்கின்ற தன
10ஆவ வர ெசல த்திட்டத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி மகிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கள் கடந்த வாரம் இந்தச் சைபயிேல
சமர்ப்பித்தார். இந்தத் திட்டத்திேல எதிர்வ ம் ஆண்
ந்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சான , ெகளரவ அைமச்சர்
ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்களின் தைலைமயிேல 'வாழ்வின்
எ ச்சி' என்ற திட்டம் ேபான் பல்ேவ பட்ட அபிவி த்தித்
திட்டங்களி டாக இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற வ ைமையப்
ேபாக்கி, ஒவ்ெவா
கு ம்ப வ மானத்ைத ம் அதிகாித் ,
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப்பி
ஆசியாவிேலேய
ஆச்சாியம்
மிக்க
ஒ
நாடாக
உ வாக்குவதற்கு எண்ணி ள்ள .
இந்த வர
ெசல த்திட்டத்திேல எல்லாத் தரப்பின ம்
உள்வாங்கப்பட்
ப்பதால் எல்ேலா ம் பாராட் கின்றார்கள்.
குறிப்பாகப் பல்ேவ பட்ட சிரமங்க க்கு மத்தியிேல வாழ்ந்த
அரச
உத்திேயாகத்தர்கள்
அதிகம்
உள்வாங்கப்
பட்
க்கிறார்கள். ேம ம் அங்க னர்கள், ேநாயாளிகள்,
பாலர் பாடசாைல ஆசிாியர்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள்
என்
இதில் உள்வாங்கப்பட்டவர்கைள அ க்கிக்ெகாண்ேட
ேபாகலாம். கல்வித் ைறைய ன்ேனற் வதற்காகப் பாாிய
நிதி ஒ க்கீ கள்; பாடசாைலகைளக் கட் ெய ப் வதற்காக,
ைவத்தியசாைலகைளக்
கட் ெய ப் வதற்காக
என்
ஏராளமான நிதி ஒ க்கீ கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. அத் டன்
ெதாழில் ட்பத் ைறைய வளர்ப்பதற்காக, பல்கைலக்கழக
மாணவர்க ைடய எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்பதற்காக என்
ஒவ்ெவா
ைறக ம் இதில் உள்வாங்கப்பட் ள்ளன. ஏன்,
இ வைர
யா ைடய
கண்களி ம்
படாமல்
கவனிப்பாரற்றி ந்த
மாற் த்திறனாளிக க்குக்கூட
மாதாந்தம் 3000 பாய் ெகா ப்பனவாக வழங்கப்ப ம்
என் ம் மாணவர்களாக இ க்கின்ற மாற் த்திறனாளிகள்
பாடசாைலக க்குப்
ேபாவதற்காக
ெகா ப்பன
வழங்கப்ப ம் என் ம்
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . எனேவ,
அ மட்டத்தி
ந்
உயர்மட்டம் வைரயில் இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட் ள்ளனர். குறிப்பாக இந்த
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நாட்ைடக்
கட் ெய ப் வதிேல
மிகப்ெப ம்
பங்களிப் கைளச்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற
நிர்வாக
உத்திேயாகத்தர்கள், அைமச்சின் ெசயலாளர்கள் உட்பட
அத்தைன அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கும் இந்த வர
ெசல த்திட்டத்திேல நிவாரணம் வழங்கப்பட்
க்கின்ற .
இன்
இந்த
நா
ெபா ளாதாரத்ைத
ேநாக்கி
நகர்ந் ெகாண்
க்கின்ற ேவைளயில் எல்லாத் தரப்பின ம்
இந்த 'பட்ஜட்' ஐ மிக ம் பாராட் கிறார்கள்.
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த
வர
ெசல த் திட்டம் ெவ மேன அரசியல் ேநாக்கம்
ெகாண்டதல்ல. இதைன மிகத் ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
ன்
ப
ைறகளில் இந்த நாட்ைட
ன்ெகாண் ெசல்கிறார்.
ஆகேவ, இந்த வர
ெசல த் திட்டத்தி
ப்பவற்ைற
நைட ைறப்ப த்த நாங்கள்
யற்சிக்க ேவண் ம். ஆ ம்
கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்ற ேவ பா ல்லாமல் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்த 'பட்ஜட்' ஐ எவ்வா
மக்களிடம் ெகாண் ெசல்ல
ம் என்பைதச் சிந்திக்க
ேவண் ம்.
வடக்கு,
கிழக்கு
மாகாணங்கள்
இன்
பாாிய
அபிவி த்தியைடந்
வ கின்றன. 'வடக்கின் வசந்தம்',
'கிழக்கின் உதயம்' என்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள்
லமாக
இன் பல்ேவ பட்ட கட்டங்களில் அந்தப் பிரேதசங்களிேல
அபிவி த்திகள் நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன. அந்தப்
பிரேதசங்கள்
த்தத்தின் காரணமாக பல ஆண் களாக
எல்லாவற்ைற ம் இழந்தி ந்தன. இன் ப ப்ப யாக அைவ
ன்ேனற்றமைடந்
வ கின்றன.
ஒேர
இரவில்
எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய
யா . ஓர் ஊாிேல ம் மின்சார
வசதியற்ற அப்பிரேதசங்களிேல இன்
90 சத தமான
கிராமங்கள் மின்சாரத்ைதப் ெபற்றி க்கின்றன. நாங்கள்
அதைனப் பாராட்ட ேவண் ம்; நன்றி ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
அைதவி த் , ெவ மேன விமர்சனம் ெசய்பவர்களாக
மாத்திரம்
இ ந்தால்
எங்க ைடய
பிரேதசங்களின்
அபிவி த்திகைளச்
ெசய்ய
யா .
எம
நாட்ைடக்
கட் ெய ப் வதற்கு
நாங்கள்
எல்ேலா ம்
ஒன் பட
ேவண் ம்.
இந்த
நாட் ேல
மீண் ம்
இனங்க க்கிைடேய
ேமாதல்கைள ஏற்ப த்த சிலர்
யற்சிக்கின்றனர். சில
சர்வேதச
சக்திகள்
இந்த
நாட் ேல
மீண் ம்
ஒ
இனவாதத்ைத ஏற்ப த்த, இனங்க க்கிைடேய ேமாதல்கைள
ஏற்ப த்த
யற்சிக்கின்றன. மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கைள
மக்க ைடய சக்திையத் தவிர ேவ எதனா ம் ேதாற்க க்க
யாெதன்பதனால், இனங்க க்கிைடேய ேமாதல்கைள
உண் பண் வத டாக
இந்த
நாட் ேல
மாெப ம்
கலவரெமான்ைற
மீண் ம்
ஏற்ப த்தி
எப்ப யாவ
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கைளத் ேதாற்க க்க
ேவண் ெமன்
கன
காண்கிறார்கள். இந்த நாட் ேல
வா கின்ற
சாதாரண
மக்கள்
இன,
மத,
ெமாழி
ேவ பா க க்கு அப்பால், இந்த நாட் ன் தைலவரான
ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ெதாடர்ந் ம்
ஜனாதிபதியாக இ ந் , இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்பி
ஆசியாவின்
ஆச்சாியமிக்க
நாடாக
மாற் வதற்கான
தைலைமத் வத்ைத அவ க்கு வழங்க ேவண் ெமன்பதிேல
ஏேகாபித்த மனநிைலயில் இ க்கின்றனர். இவ்ேவைளயில்
இனங்க க்கிைடேய ேமாதல்கைள ஏற்ப த் வதற்கு நாங்கள்
ஒ ேபா ம் அ மதிக்கக்கூடா
என்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
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ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
இ தியாக, மக்க ைடய வ ைமையப் ேபாக்கி நாட்ைடக்
கட் ெய ப் கின்ற
'பட்ஜட்'
ஐச்
சமர்ப்பித்த
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்க க்கு
என
மீண் ம்
என
நன்றிையக்கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
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2.

Reduction of infant mortality rate to 8 per 1,000
and maternal mortality rate to 23 per 100,000.
According to the survey conducted in 2011,
maternal mortality rate was 31.6 per 100,000.

3.

Granting of a loan to three-wheeler operators to
import three-wheelers at a concessionary rate.
This was not implemented.

[4.33 p.m.]
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

2006:
1.

Distribution of nutritious foods free of charge for
pregnant mothers through rural hospitals. This
was not fully implemented.

2.

Granting of an allowance of Rs. 200 per month for
children till they reach five years of age. This was
not fully implemented.

3.

Developing State seed farms to supply locally
produced seeds and plants to farmers. This was
not fully implemented. At present, about Rs. 840
million is being spent for importing seeds.

4.

Opening bank accounts for children who had been
affected by Tsunami and crediting Rs.1,500 per
month. This was not implemented.

(The Hon. D.M. Swaminathan)

Hon. Deputy Chairman of Committees, the practice of
presenting budgets in the world had commenced with
the presentation of the government budget by Sir Robert
Walpole. In the year 1721, there was a financial crisis
caused by the South Sea Bubble. After chaos unleashed
by the collapse of the South Sea Bubble in 1720, 13 years
later, Walpole announced his fiscal plan to bring in an
excise tax on a variety of goods such as wine, tobacco.
The government budgets are of three types. In the
Balanced Budget, the government's revenue and
expenditure are equal. In the Surplus Budget, anticipated
revenue exceed expenditure and in the Deficit Budget,
anticipated expenditure is greater than the revenue.
Probably, today we are facing a deficit Budget.
His Excellency the President, in the capacity of the
Minister of Finance, presented the Budget for 2015 on the
24th of October, 2014. The present Budget contains many
Proposals such as strengthening State business
enterprises, banking and financial institutions, equity and
debt market, legal and judiciary reforms, agrarian and
plantation, fisheries, education, health and many more.
For the last nine years, the Government had forgotten
the people of this country and was only concentrating
mostly on the development of roads and other
development projects in Hambantota such as the Airport
and the Harbour on the borrowed capital from the
Chinese Government paying excessive interest rates and
burdening the people.
It is customary that the Budget is presented in the end
of November, but the present Budget has been presented
in the month of October, merely to satisfy the public
using this as a weapon for the Presidential Election,
which is scheduled to be held in early 2015. The
Government has given many promises in this Budget as
an election manifesto, but as usual they will not be able to
fulfil their promises.

2007:
1.

Reopening of the closed-down factories. A special
loan scheme for industrialists would be given
through Lankaputhra Development Bank. This
was not implemented.

2008:
1.

Distribution of essential goods for low-income
people at concessionary prices and a rice subsidy
for estate workers. This was not implemented.

2.

Distribution of nutritious foods for pregnant and
lactating mothers free of charge and providing
milk food at concessionary rates. This was not
implemented.

2009:
1.

Enforcing "Mathata Thitha" - eradication of
narcotics programme. This was totally
unsuccessful.

2010:
1.

If you take into consideration the Budget Proposals
from the year 2005 to 2014, the following promises in the
Budgets have not been fulfilled.

Distribution of free nutritious food for school
children. Initially, a glass of milk was given in
selected schools in remote areas. At present, it is
not being implemented.

2005:

2012:

1.

1.

Formulation of a National Action Plan to eradicate
all forms of child abuses and protect the children.
This promise has not been fully implemented.

Granting a monthly allowance of Rs. 3,000 to all
disabled persons and low-income families. This
was not implemented.
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2014:
1.

Establishment of Agrarian Service Centres to
purchase potatoes, onions, chillies and grains at
certified prices. This was not implemented.

2.

A programme to supply free nutritious foods to
pregnant and lactating mothers. This was not
successful.

Today, the Government has mentioned that they
intend to pay Rs. 2,200 as an allowance to the Public
Servants, totalling to about Rs. 1,282,917. It is also
promised that a minimum salary of Rs. 15,000 per month
for Public Servants. His Excellency the President has
stated that he is maintaining a salary ratio of 1:4:25
between minor employees up to Secretaries and this is
totally unsuccessful as the computation of this amount is
not acceptable. Why does the Government not inform the
Government Sector employees the rate of net allowance
that they intend giving without any computation in a ratio
format?
The United National Party has very clearly laid down
that if they come into power, they would give a net salary
increase of Rs. 10,000 for Public Sector employees
without any conditions laid thereon. I request the
Government again to inform what is the net increase of
allowance, without the computation of the ratio format,
that the Public Servants will receive.
If you look at the factors of cost of living today, the
importers will have to pay as tax Rs. 26 per kilogram for
dried fish; Rs. 300 per kilogram for maldive fish; Rs. 33
per kilogram for sugar and import duties also have to be
paid for dhal, potatoes, bombay onions and gram under
the Special Commodity Levy Act. If you analyze this, a
basic family of four will have to spend about Rs. 3,750 as
taxation towards the Government on these consumer
items.
There was a promise that in the year 2010, the
Government employees will receive an increase of Rs.
2,500 and this assurance given to the Buddhist clergy has
not been fulfilled. Presently, the Budget has also provided
a VAT component of 11 per cent to be paid by the
business community over and above Rs. 100 million
turnover a month. This provision of taxation will burden
the citizen and their cost of living index will rise further.
Under the Appropriation Bill, the Government's
estimated expenditure is Rs. 1,812,292,718,000 for the
service of the period beginning from January 1st and
ending 31st of December, 2015. But, as per the Budget,
the summary of total expenditure will amount to Rs.
2,210 billion. So, there is a deficit of about Rs. 400
billion.
In the same manner, according to the Appropriation
Bill, the borrowings of the Government shall not exceed
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Rs. 1,340 billion. In Table V: Summary of the Budget
(2009-2015), the Government’s Total Revenue and
Grants would be Rs. 1,689 billion. Here again, there is a
deficit of about Rs. 400 billion. I wish to ask the
Government, why this deficit is being found under the
expenditure and revenue to be raised by the Government.
Therefore, it is the duty of the Government to explain
why this deficit has been found both in the Revenue and
the Expenditure of the Budget.
The Turnover Tax has also been abolished in the
Provincial Councils and there has been a subsequent
direct taxation that is levied by the Central Government.
The Central Government is levying taxes but that should
be exercised by the Provincial Councils. By doing so, the
Provincial Council is deprived of the mode of taxation
and as such, their revenue is reduced. In Table V:
Summary of the Budget (2009-2015), there is a clause,
“Provincial Councils Tax sharing and Devolved
Revenue”, which amounts to Rs. 56 billion. I need
clarification from the Government as to what this amount
tabulated is being utilized for.
Then, Sir, Defence and Urban Development has been
categorized under one heading and a sum of Rs. 285
billion has been allocated. The Sri Lanka Army will
receive Rs. 140 billion; the Sri Lanka Navy Rs. 50
billion; the Sri Lanka Air Force Rs. 40 billion, and Urban
Development will also receive Rs. 40 billion which is an
equal allocation as made to the Air Force. Why has the
Government placed Defence and Urban Development
under one category whereas the defence of the country
and the urban development should be placed under two
different categories?
Mr. Deputy Chairman of Committees, in the present
Budget, the Northern and the Eastern Province have not
been allocated any funds. Firstly, the resettlement of
refugees, secondly, the 85,000 widows living in the
Northern Province and thirdly, the 12,000 orphan
children who are living in the said areas have not been
provided with any funds. They have treated the Northern
and the Eastern Province as if they are “No man’s land”.
The Central Government is controlling the finances of the
Northern Provincial Council. The said Council is unable
to carry out duties without the sanction of the Central
Government. This is totally unsatisfactory and it is
against the Thirteenth Amendment to the Constitution.
There are factors that the Tamil-speaking population will
have to consider regarding the treatment made by the
Government towards the Tamils. The restriction on entry
to foreigners to the Jaffna District is totally illegal and the
Government has not yet given reasons as to why this
restriction has been introduced. The Government should
answer the people immediately on this issue, which is
against the democratic rights of a citizen. In the same
manner, 50,000 houses were to be built for the estate
workers but no provision has been made in this Budget as
far as the welfare of the estate workers are concerned.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා]

Further, Sir, the Ministry of Justice has been allocated
Rs. 750 million. It is unfortunate that the entire judiciary
today is controlled by the Executive
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

and the appointment of all Senior Judges to the Court of
Appeal and the Supreme Court are made by the President
of this country.
Sir, recently, some Members of Parliament had to
attend the Magistrate's Court and had to provide a
personal bond for a sum of Rs. 1 million for their release.
In the said case, the statements of the allegedly-accused
Parliamentarians had not been recorded and investigations
were not completed by the police. In any event, the
Members of Parliament are Public officers and they are
entitled to enter any Government organization during the
day to fulfil their duties. The counsel appearing for the
Parliamentarians had given assurance to court that on
notice they would appear in court. The prosecuting police
officers had unreasonably requested the learned judge for
provision of a personal bond from the Parliamentarians.
This itself clearly shows that there is a miscarriage of
justice to the Parliamentarians. The judicial system in this
country is failing due to the interference of the Executive.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

You will note that even all important appointments in the
Public and banking sector, corporations and in the GA’s
Office, Colombo are served by ex-senior officers of the
Armed Forces appointed by the President. If this situation
continues, there will be anarchy and the democratic rights
of the people will be unprotected.
The present Budget that has been proposed by His
Excellency the President is an election manifesto, which
cannot be enforced due to the lack of financial revenue
that is expected to be collected to fulfil the provisions in
this Budget. The first Budget was enacted by Robert
Walpole because of the South Sea Bubble. Today, we
have to face the "Sri Lankan Sea Bubble" to face the
economic chaos unleashed in this country due to the false
promises given to the citizens in this Budget. Thank you.
[අ.භා. 4.46 ]
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
උත්තරීතර සභාෙව්දී 2015 අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා
කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කිව යුතු විෙශේෂ කාරණයක් තිෙබනවා.

888

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය්ත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ත්, ෙදමළ ජාතික
සන්ධානෙය්ත් මන්තීවරුන් අද අය වැය ගැන කරන කථා
එකම තැටියක කථා වශෙයන් අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ෙම්
සියලු ෙදනාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනතාවාදීව ඉදිරිපත්
කළ ෙමවර අය වැයට ඉතාම අයුක්ති සහගත ෙලස,
අසාධාරණ ෙලස මඩ ගසන්නට එෙහම නැත්නම් ෙමවර අය
වැය පුස්සක් කියන්නට ෙබොෙහොම ෙලොකු උත්සාහයක
ෙයෙදනවා.
මෙග් මතකෙය් හැටියට, 2001 - 2003 ආණ්ඩුව කාලෙය්
අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ෙම් රෙට් අය වැය හදන්නට, ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ගැන විගහ කරන්නට, ආර්ථිකය ගැන කථා
කරන්නට කටයුතු කෙළේ එංගලන්තෙයන් ආපු සුදු මහත්වරු.
ෙම් රෙට් ජීවය පිළිබඳව, ෙම් රට පිළිබඳව, භූෙගෝලීය වට
පිටාව පිළිබඳව, සමාජ තත්ත්වයන් පිළිබඳව, සමාජ රටාවන්
පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිම හැඟීමක් තිබුෙණ් නැහැ; කිසිම
වැටහීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒත් එදා හිටි නායකෙයෝ කල්පනා
කෙළේ -ආර්ථික විෙශේෂඥයන් කියා හිෙත් තියාෙගන- එෙහන්
ආපු සුදු මහත්වරුන්ට කියා ෙම් රෙට් අය වැය ෙල්ඛනය
හදන්න. ඒ වාෙග් කටයුතුවලදී ඔවුන්ෙග් උපෙදස්, අනුශාසනා
ලබා ෙගන තමයි එදා කටයුතු කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසාම ෙකොළ පාට
සමාජෙය් යළි පුබුදමු ශී ලංකා -"Regaining Sri Lanka"වාෙග් ෙයෝජනා එදා ෙම් රටට ආවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. මම හිතන විධියට එදා ෙකෝටි 45,000කට ෙම්
රට විෙද්ශවලට උගස් තියන්නට ෙයෝජනා ආෙව් ඒ සුදු
මහත්වරුන්ෙග් ෙයෝජනා තුළින්. ඒ නිසා අවුරුදු 3ක් වාෙග්
කාලයකදී අපට තිබුණු මහා වත්කම් -ලංකා බැංකුව, මහජන
බැංකුව, ශී ලංගම වාෙග් ආයතන- ඈවර කර ෙපෞද්ගලීකරණය
කිරීෙම් ෙයෝජනා ෙගනාවා. අෙප් රෙට් තිබුණු රාජ්ය ආයතන
සියල්ල විකුණලා, ජනතාවට යම් යම් ෙද්වල් ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික සුඛ
විහරණ සඳහා ෙයොදා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක තමයි
එදා තිබුණු 2001 - 2003 ආණ්ඩුව කටයුතු කෙළේ. ඔවුන්
ෙපෞද්ගලික සුඛ විහරණය සඳහා කටයුතු කළා.
ෙපෞද්ගලීකරණය ඔවුන්ෙග් රජෙය් පධාන ෙත්මාව බවට පත්
කර ගත්තා. 2005 දී අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
පත් ෙනොෙවන්නට, අද තිෙබන රාජ්ය ආයතන විශාල
සංඛ්යාවක් ෙපෞද්ගලික අංශයට ගිහින් -ෙපෞද්ගලික අංශය
අරෙගන- එෙහම නැත්නම් අතෙළොස්සකෙග් -කිහිප
ෙදෙනකුෙග්- properties බවට, ඔවුන්ෙග් වත්කම් බවට පත්
ෙවලා. ෙම් විධියට සිදු ෙවලා, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම ෙබොෙහොම
වැඩි ෙවන්න තිබුණු ෙවලාවක තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් පත්
ෙවන්ෙන්.
එදා එතුමා ෙම් රටට මහින්ද චින්තනය ඉදිරිපත් කර ඒ
ෙපෞද්ගලීකරණයට තිතක් තියන්නට, ෙපෞද්ගලීකරණය වහාම
නතර කරන්නට කටයුතු කළා. ඒ න්යාය පතය ෙවනස් කරලා ෙපෞද්ගලීකරණය නතර කරලා- ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
අයිතීන්, උරුමයන් නැවත ජනතාවට ලබා ෙදන්න, ෙම් රටට
ලැෙබන ආදායම් නැවත සාධාරණ ෙලස රට පුරාම ව්යාප්ත
කර ෙම් රෙට් සමගාමී සංවර්ධනයක් -එක කලාපයක් වශෙයන්
අරෙගන සංවර්ධනය කරන්න- ඇති කරන්න අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. එතුමා එක පැත්තකින්
ෙසේනාධිනායකයා වශෙයන් යුද්ධයට ජයගහණයක් ලබා දීලා,
අෙනක් පැත්ෙතන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යවරයා
වශෙයන් රට සංවර්ධනෙය් දිශානතියට හරවලා තිෙබනවා.
යුද්ධය නතර කර අවුරුදු 5ක් යන විට ෙම් රෙට් ආර්ථික
වශෙයන් ශීඝ සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නට අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
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විෙශේෂෙයන් මට මතකයි, 2005 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ඒක
පුද්ගල ආදායම තිබුෙණ් ෙඩොලර් 836යි. එදා ෙඩොලර් එකක
වටිනාකම රුපියල් 100යි. ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 83,600 යි.
අද වනෙකොට අවුරුදු නවයක් ගත ෙවලා මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් දහ වන අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව් දී ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,000 ඉක්මවා ෙගොස්
තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 4කට කිට්ටු පමාණයක ඒක පුද්ගල
ආදායෙම් වැඩි වීමක් ඇති කරන්නට එතුමා සමත් ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිතුමනි, ඉතාම දුර
දක්නා නුවණින් යුක්තව යම් කිසි ඉලක්කයත් හඹා යන රටක්
වශෙයන් 2020 දි ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 7,000ක් දක්වා
වැඩි දියුණු කරන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා. එය ඉතාම ෙහොඳ
දැක්මක්.
1948 දී නිදහස ලැබුණායින් පසුවත්, ගත වූ අවුරුදු නවයක
කාලය තුළත් අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම සහ රෙට් සංවර්ධන
ෙව්ගය වැඩි වුණු ආකාරය දිහා බැලුවාම, 2020 වනෙකොට ඒ
ඉලක්ක කළ පමාණයටත් වඩා ඒක පුද්ගල ආදායෙම් වැඩිවීමක්
ඇති කර ගන්නට හැකි ෙවයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ජීවන
මට්ටම උසස් කරන්නත් ෙම් අය වැෙය්දී විෙශේෂ අනුගහයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු නවයක කාලයක් තිස්ෙසේ
පියවෙරන් පියවරට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනයන් හරියට එක
දම්වැලක පුරුක් වාෙග් එකට අමුණලා ෙගනත් තිෙබනවා. 2015
වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින්
සංවර්ධනය කරා ඉතාම ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යන්න අවශ්ය වැඩ
පිළිෙවල සකස් කර තිෙබනවා.
අද යාපනය ගැන කථා ෙකරුණා. ජනාධිපතිතුමාට විනාඩි
40න් යාපනයට යන්න පුළුවන් කියලා විෙනෝ මන්තීතුමා කියනවා
මම අහෙගන සිටියා.
අද යාපනයට ගිහිල්ලා ඒ පෙද්ශවල තිෙබන මහාමාර්ග
පිළිබඳව බලන්න. ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට යාපනයට අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් හදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද යාල්ෙද්වී දුම්රිය යාපනය
දක්වා ගමන් කරනවා. යාපනයට දුම්රිය ගමන් කිරීම නිසා දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන දවසක ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 8
ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. ඒ තුළින් දවස්
10කදි, 12කදි රුපියල් ලක්ෂ 75කට වැඩි ආදායමක් ලබාෙගන
තිෙබනවා. යාපනයට දුම්රිය ගමන් කිරීම නිසා අද ඒ පෙද්ශවල
ගමන් පහසුව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ පෙද්ශවල තිෙබන මහා
මාර්ග සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එදා බිම් ෙබෝම්බ වළලා
තිබුණු භූමිවල අද එළවලු හැෙදනවා. එදා ඒ පෙද්ශය අවට
මුහුෙදන් මාළුෙවක් අල්ලා ගන්න -ධීවර සම්පත ෙනළා ගන්නහැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ඒ පෙද්ශවලින් ෙනළා
ගන්නා මත්ස්ය සම්පත ජාතික නිෂ්පාදනයට එකතු වනවා. අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි.
එදා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා යාපනයට
ගිය ෙවලාෙව් අපත් ගියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ඒ වාෙග්ම
ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තිෙබන ජනතා
කැමැත්ත ජාතිවාදය තුළින් නැති කරන්න අද ෙබොෙහොම උත්සාහ
කරනවා. මම හිතන විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැමිෙණන
අවස්ථාෙව් දී එම පෙද්ශයට ජනතාවට එන එක උතුරු පළාෙත්
මහ ඇමතිතුමා විසින් තහනම් කර තිබුණා. පජාතන්තවාදය ගැන
කථා කරමින් පජාතන්තවාදෙය් අලුෙගෝසුවන් බවට ඔවුන් පත්
ෙවලා හිටියා. හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ඒවා පිළිගත්ෙත්
නැහැ. පුංචි දරුෙවෝ, තරුණ තරුණිෙයෝ එදා ඇවිල්ලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාව උණුසුම් ෙලස පිළිගත්තා. අලුත් ෙලෝකයත්
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එක්ක එකතු වන්න අද ඔවුන්ට නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා.
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් තර්ජනාත්මක යුගයක් පහු කරෙගන
ඇවිල්ලා, කිසිම පීඩනයක් නැතිව ජීවත් වන්න ලැබී තිෙබන
නිදහස තුළින් අලුත් ෙලෝකයත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඒ
පෙද්ශෙය් ජනතාව අද සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා.
ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන 345ක්, 350ක් පමණ
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒ
පළාත් පාලන ආයතනත්, පළාත් සභාත් රාජ්ය පාලනයට එකතු
කර ෙගන පරිපාලන ඒකක තුළින් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී තවත්
කාරණයක් ගැන සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් කටයුතු කිරීෙම්දී
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් විශාල සහෙයෝගයක්
ලැෙබනවා.
උතුරු වසන්තය, නැෙඟනහිර නෙවෝදය, දිවි නැගුම, මඟ
නැගුම, ගම නැගුම කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම එක පිළිෙවළකට
කියාත්මක වන වැඩ සටහන් කිහිපයක් ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් නිසා දකුණ, උතුර, මධ්යම, ඌව
කියලා නැතිව ෙම් රට එකම කලාපයක් වශෙයන් අරෙගන හැම
පළාතක්ම සමගාමීව සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අද
කියාත්මක වනවා. අද වැවිලිකරුවාත්, ෙපර පාසෙල් සිටින
ගුරුමහත්මියත්, රාජ්ය ෙසේවකයාත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙසේවකයාත්, තී ෙරෝද රථ රියදුරාත් යන ෙම් හැෙමෝටම සතුටු විය
හැකි අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. සමස්තයක්
වශෙයන් ගත්ෙතොත් රෙට් සමස්ත ජනතාව ස්පර්ශ කරපු,
ජනතාවෙග් දහදිය සුවඳ හඳුනා ගත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
ෙපොෙළොව ස්පර්ශ කරපු, වා තලය ස්පර්ශ කරපු අලුත් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම තමයි අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් වගකීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෑත ඉතිහාසෙය්
ඉදිරිපත් වුණු විෙශේෂිතම වූ අය වැය ෙල්ඛනය තමයි 2015 වර්ෂය
සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත්
කෙළේ කියන එක අපි කියනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදෙල් සමස්ත දායකත්වය සියයට 22ක් දක්වා වැඩි කිරීමත්,
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 2,200කින් ඉහළ නැංවීමත්, දිවි
නැගුම වැඩ පිළිෙවළ තුළින් කුඩා ව්යවසායන් වැඩි දියුණු කිරීමත්,
ළදරු කිරි පිටි බද්ෙදන් නිදහස් කිරීමත්, දියර කිරි ලීටරයක මිල
රුපියල් 60 දක්වා ෙගන ඒමත් වැනි වැදගත් ෙයෝජනා විශාල
සංඛ්යාවක් ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය
වැය ෙල්ඛනය රෙට් පාෙයෝගික තත්ත්වයත් එක්ක එකට ගමන්
කළ හැකි විධියට සකස් කළ අයවැය ෙල්ඛනයක්ය කියන එක අපි
කියනවා. ෙම් අයවැය ෙල්ඛනය ගැන විපක්ෂය ෙකොයි
ආකාරෙයන් විෙව්චන කරන්න උත්සාහ කළත්, ෙම් නිසා අද
ජනතාව විශාල වශෙයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය
වැය තුළින් ඔවුන්ෙග් සිතුම් පැතුම් අවදි ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්
ෙම් රජයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අද තීන්දු කරලා තිෙබනවාය
කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Abdul Haleem. Before
he starts, will an Hon. Member propose the Hon. Janaka
Bandara to take the Chair?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[අ.භා. 4.57]

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් අදහස්
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. ෙම්
රජෙය් 10වැනි අය වැය සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මට
මතක් වුණා, අෙප් රෙට් හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ මුදල් ඇමතිවරුන් වන
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහතා, ඒ වාෙග්ම ෙරොනී ද මැල් මහතා
වැනි අය ඒ කාලෙය් කටයුතු කළ ආකාරය; ඒ ඇමතිවරුන් තමන්
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනයන්ට ලබා දුන් වටිනාකම. එම අය
වැය වාර්තාවල සඳහන් කර තිබුණු සියලුම ෙයෝජනා එම වර්ෂය
තුළ කියාත්මක වුණා පමණක් ෙනොව, කියාත්මක කිරීමට බැරි
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේත් නැහැ. නමුත් අවාසනාවට ෙමන් අද
තත්ත්වය ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස්. අද ඉදිරිපත් කරන අය වැය
වාර්තාවල, එදා තිබුණු වටිනාකම දකින්න නැහැ. අද අය වැය
වාර්තාව නිකම්ම නිකම් ලියවිල්ලක් පමණක් ෙවන තත්ත්වයට
වැටිලා තිෙබනවා. මම ඒ කාලෙය් පුංචි වුණත් මට මතකයි,
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා අය වැය තුළින් රුපියල් 100
ෙනෝට්ටුව සහ රුපියල් 50 ෙනෝට්ටුව අවලංගු කළ හැටි. අංකුර
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට ඒ අය වැය වාර්තාව මට මහත්
ආස්වාදයක් ලබා දුන් අය වැයක් හැටියටයි මම දැක්ෙක්.
ෙම් රට අවුරුදු 30ක් වැනි කාලයක් යුද්ධෙය් පැටලිලා තිබුණා.
එම නිසා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සහන ලබා ෙදන්න බැරි
වුණා. ඒක අපි කාටත් පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. නමුත් යුද්ධය
අවසාන වුණාට පසුවත්, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු සහන
ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ. ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
සහනවලට වඩා ජනතාවට සිදු වුෙණ්, බදු පිට බදු ෙගවන්නයි.
ෙමවර නම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර සිටම ජනතාව
බලාෙගන සිටියා, ජනාධිපතිවරණයකට සූදානමක් තිෙබන නිසා
සහන මල්ලක් අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබයි කියලා. නමුත් ඒ සහන
මල්ල ඒ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පරිද්ෙදන්ම ලැෙබයි ද කියන
ෙලොකු අවිශ්වාසයකුත් ජනතා හිත් තුළ තිබුණා. ෙමවර ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙම් අය වැය දිහා බලන විට හරියට දන්සැලක් වාෙග්
ෙපනුණාට ෙම් දන්සැෙලන් කන්නට ලැෙබයි ද කියන අවිශ්වාසය
ජනතාවෙග් හිත් තුළ තිෙබන බවත් මා මතක් කළ යුතුයි.
ෙම් අය වැය වාර්තාව දිහා බලන විට ෙහොඳ වටිනා ෙයෝජනා
කිහිපයක්ම තිෙබනවා වාෙග්ම, ජනතාව නැවත වරක් රැවටීමට
උත්සාහයක් දරන බවත් ෙපෙනනවා. 2015 අෙප්ක්ෂිත ජාතික
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 168,500ක් වුණත්, ණය වාරික සහ
ෙපොලිය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 177,500ක් ෙගවීමට ආණ්ඩුවට සිදු
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ෙවනවා. ආණ්ඩුවට එම ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල්
ෙකෝටි 275,000ක් අවශ්ය වුණත්, රුපියල් ෙකෝටි 6,000ක් ෙසොයා
ගන්නා කමය පමණයි ෙමම වාර්තාෙවන් දකින්න තිෙබන්ෙන්. ඒ
සඳහා අවශ්ය ඉතුරු මුදල ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකෙසේ ද කියලා ඒ
වාර්තාෙව් දකින්න නැහැ. ෙබොෙහෝ දුරට එම හිඟ මුදල ෙසොයා
ගැනීම සඳහා ජනතාවෙග් හිස මත බදු පටවන්නත් පුළුවන්. එම
නිසා ෙම් අය වැය රෙට් ජනතාව තවත් ණයකාරයන් බවට පත්
කරන, ජනතාව ෙමෝඩයන්ට අන්දවන අය වැයක් හැටියටයි මම
දකින්ෙන්. ෙම් රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනවලින් ජනතාවට ලබා දුන්
ෙපොෙරොන්දුවලින් කීෙයන් කීයද ඉටු කෙළේ කියන එකත් විමසා
බැලිය යුතු කාරණයක්.
පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් වුණු අය වැය ෙල්ඛන තුළින් කියූ
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙම් වන විටත් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. මට කලින්
කථා කළ ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධව මතක්
කළා. විෙශේෂෙයන්ම 2005 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කිව්වා ගර්භනී
මව්වරුන්ට, ළදරුවන්ට ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා ෙදනවාය කියලා.
ඒක ලැබුෙණ් නැහැ. තිෙරෝද රථ රියැදුරන්ට තිෙරෝද රථ ලබා
ගැනීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබා ෙදනවා කිව්වා. සුනාමිෙයන්
විපතට පත්, මව්පියන් අහිමි වුණු දරුවන්ට ගිණුම් අරඹා රුපියල්
1,500 බැගින් මුදල් තැන්පත් කරන බව සඳහන් වුණා. පාසල්
දරුවන්ට දිවා ආහාරය හා සපත්තු ෙදනවාය කිව්වා. ෙපර පාසල්
ළමයින්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ෙමවර උෙද්
ආහාරයත් ෙදනවා ලු. ඒ වාෙග්ම රට ෙබ්රා ගත් ආරක්ෂක
නිලධාරින්ෙග් පවුල්වලට රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා ෙදනවා කිව්වා.
ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් පසු ගිය කාලවල ඉදිරිපත් කළ අය
වැය ෙල්ඛනවල සඳහන් වුණා. නමුත්, අද ෙවන තුරුත් ජනතාවට
ඒ කිසිම ෙදයක් ලැබිලා නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී
ෙමවරත් ආණ්ඩුව ෙබොෙහෝ ෙපොෙරොන්දු ලබා දී තිබුණත් ඒවා
විශ්වාස කළ හැකිද කියන එකයි ජනතාවට තිෙබන පශ්නය.
සහන ෙදනවා කියපු ෙබොෙහෝ ෙයෝජනාවලට කිසියම් මුදල් ෙවන්
කිරීමක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් ෙහෝ සඳහන් කර නැහැ. එෙහම නම්
ෙම් සඳහන් වන සහන මල්ල ගැන ජනතාවට විශ්වාසයක් තැබිය
හැකිද? ෙම් රජය හැම විටම මතුපිටින් ෙපන්වන ෙදය ෙනොෙවයි,
යටින් කරන්ෙන්.
"මතට තිත" තබනවා යැයි පවසමින් දැනට ලැෙබන බදුවලට
අමතරව රුපියල් මිලියන 14,000ක් සිගරැට් හා මත්පැන්වලින්
රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රජෙය් මතට තිත සංකල්පය
කියාත්මකයි නම් අතිෙර්ක රුපියල් මිලියන 14,000ක්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙකෙසේද? මතට තිත සංකල්පය මතුපිට
කියාත්මකයි කිව්වාට, මෙග් මතකෙය් හැටියට එම සංකල්පය
ඇති කළාට පසුව තමයි ෙම් රටට කන්ෙට්නර්වල එතෙනෝල්
එන්න පටන් ගත්ෙත්. කන්ෙට්නර් පිටින් විටින් විට එතෙනෝල්
ආව නමුත් ඒ සම්බන්ධව කරපු පරීක්ෂණවලට ෙමොකක්ද වුෙණ්
කියන එක කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. එතෙනෝල් මදිවාට කුඩු
ව්යාපාරෙය් මධ්යස්ථානයක් ෙලස දැන් අප රට ආසියාෙව්
ෙපරමුණ ගනිමින් සිටිනවා. අෙප් රටට කුඩුත් එන්ෙන්
කන්ෙට්නර්වලින්. නමුත් රජෙය් මතට තිත වැඩසටහන අදත්
කියාත්මකයි. ෙම් කුඩු, එතෙනෝල් ෙගන්වා ගැනීෙම්දී
ෙද්ශපාලකයන්ෙග් සම්බන්ධයක් තිෙබන බවයි පුවත් පත්වල
සඳහන් වුෙණ්. නමුත්, ඒ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ගැනත් අපට කිසි
ෙදයක් දැනගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම්කත් ආසියාෙව්
ආශ්චර්යයක් තමයි.
රුපියල් බිලියන ගණනින් මුදල් ගිලින ශීලන්කන් ගුවන්
සමාගමට, මිය ඇෙදමින් පවතින මිහින් එයාර් සමාගමට සෑම අය
වැය ෙල්ඛනයකින්ම මුදල් ෙවන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවරත්
එම ආයතන ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමවැනි
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මට කියන්න පුළුවන්. නමුත් මා ඒ හැම ෙදයක්
ගැනම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
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ෙම් අය වැෙය් මා දකින ෙහොඳ පැත්තකුත් තිෙබනවා. ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා. නැහැ කියලා
කියන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අප රට තුළ වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා
ශීඝෙයන් පැතීරි යන අවදානමක් මතු වී තිෙබනවා. ඒ සඳහා
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ ෙරෝගීන්ට පතිකාර ලබා ගැනීම
සඳහා මුදල් ආධාරයක් ලබා දීම, ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩි කිරීම,
පාසල් මට්ටමින් වතුර ෆිල්ටර් සැපයීම වැනි ෙද්වල් කරන බව
ෙමවර අය වැෙය් සඳහන් ෙවනවා. ෙම්වා ෙහොඳ ෙයෝජනා. අය වැය
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන පරිදි ඒවා කියාත්මක ෙවනවා නම් ඉතාම
අගය කළ යුතුයි. නමුත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙරෝග නිවාරණය
සඳහා ගන්නා පියවර මිසක්, ෙරෝග වැළැක්වීමට ගන්නා පියවරක්
ෙනොමැති බවත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාත් ෙමතැන සිටින නිසා මා
සඳහන් කළ යුතුයි.
එෙමන්ම අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය සඳහාත් පසු ගිය කාලයට
වඩා ෙමවර මුදල් වැඩි කිරීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳ
ෙදයක්. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් අපි පත්තරවල දැක්කා, ඒ ඒ
අමාත්යාංශවලට ෙවන් කළ මුදල් ඒ වර්ෂය අවසන් වන්නට ෙපර
සම්පූර්ණෙයන්ම ලැබිලා තිබුෙණ් නැහැ කියලා. ඒ ෙකෙසේ
ෙවතත්, රටක පැවැත්ම සඳහා ඉතා වැදගත් වන ෙම් අමාත්යාංශ
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා රජයට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අවසන් වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් අය වැය
තුළින් සාමාන්ය ජනතාවට කිසිම සහනයක් ෙනොලැබුණ අතර,
ෙබොෙහෝ දුරට ආණ්ඩුවට තමන්ෙග් ආදායම් ෙසොයා ගැනීම සඳහා
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු ගැසීමට සිද්ධ වන බවයි. ඒ නිසා 2015
වසර ජනතාව මත මීට වඩා ජීවන බර පැටවීමක් සිදු ෙවයි. ඒ
වාෙග්ම, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වුණු සියලු සහන ලබා
ෙදන්ෙන් 2015 ජනවාරි මාසෙයන් පසුව නිසා, ෙම් අය වැය
ඡන්දය දිනා ගැනීම සඳහා ජනතාව මුලා කිරීමට ඉදිරිපත් කළ අය
වැයක් බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.09]

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදුල්ල දිස්තික්කෙය්
ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් නාය යෑෙම් ව්යසනයට ලක් ෙවලා ෙම් වන
විට අතුරුදන් ෙවලා, මරණයට පත් ෙවලා, අවතැන් ෙවලා සිටින
ජනතාව ෙවනුෙවන් දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මෙග්
ෙශෝකයත්, ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග්ම ෙශෝකයත් පකාශ
කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
2015 වර්ෂය සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා එතුමාෙග් දසවැනි අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා,
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයටම ජනතාවෙග්
අවශ්යතාවන් ඉටු කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ජනතාව එතුමා
ෙකෙරහි යම් විශ්වාසයක් ඇතිව ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන
සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොතක, විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා
ෙමතැනට කැරට් අල ෙගනැල්ලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කැරට්
අලයට සමාන කරන්න හැදුවා.
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව් ෙම්ක
ජනතාවට ෙදන අල්ලසක් කියලායි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
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අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා හිතුෙව් නැහැ, ෙමවැනි සහනදායී වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරලා, ෙපොඩි දරුවාෙග් සිට වැඩිහිටියා දක්වාම සහන
විශාල පමාණයක් අන්තර්ගත කරලා ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත්
කරයි කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඌව පරණගම, වැලිමඩ මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය, සියයට 90ක් 95ක් විතර ෙගොවිතැනින් ජීවත් වන
ජන ෙකොටසක් ජීවත් වන පෙද්ශයක්. ඒ ජනතාවට ෙම් අය
වැෙයන් ෙවන් වුණු පතිලාභ, ලැබුණු සහන ගැන මම වචන
කීපයක් කථා කරන්නම ඕනෑ. ෙම් අය වැෙයන් කිසිම ෙදයක්
ෙනොලැබුණ ආකාරයට තමයි සමහර මන්තීවරු කථා කෙළේ.
නමුත් මම හලීම් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙදකට
ෙදවාරයට තමයි කථා කෙළේ. එතුමා සතුටත් පකාශ කළා;
විෙව්චනයත් කළා. එදා වී ෙගොවියාට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සැලසුම් කරන
ෙකොට, රජයක් හැටියට එය කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරන
ෙකොට සමහරු ඇහුවා, රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන්න
මැදමුලෙනන්ද මුදල් ෙගෙනන්ෙන් කියලා. නමුත්, ෙම් වන ෙතක්
වර්ෂ ගණනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වී ෙගොවියාට රුපියල්
350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, එළවලු
වගා කරන අයටත්, කුඩා ෙත්වතු හිමියන්ටත් අෙනකුත් ෙභෝග
වගා කරන ෙගොවි මහත්වරුන්ටත් රුපියල් 1250ට ෙපොෙහොර
මිටිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එතුමා කිව්ෙව්, ''මම ෙම්ක
ෙගොවියා ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජනයක්'' කියලා. ෙම් ෙවන
ෙකොට රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි
සතුටු ෙවනවා. මම නිෙයෝජනය කරන ඌව පරණගමත්,
වැලිමඩත් කියන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙදක ෙම් රටට අර්තාපල්
සපයන පෙද්ශ ෙදකක් හැටියට තමයි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනවල අර්තාපල්
අස්වැන්න ෙනළන ෙකොට මිල අඩු ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඒ
ෙවලාෙව් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක කතා කළා. ඒ අනුව
එතුමා ගිය වර්ෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරපු
ආකාරයටම රුපියල් අසූවක සහතික මිලට අර්තාපල් මිලදී
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. බැසිල් රාජපක්ෂ ගරු
අමාත්යතුමාටත්, ෙවෙළඳ අමාත්යතුමාටත් එයට සම්බන්ධ වීම
ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ මැතිවරණ සමෙය් අපි දැක්කා,
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සමහර අෙප්ක්ෂකෙයෝ, ඒ වාෙග්ම
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු ජනතාව පාරට
බැස්සුව හැටි. පාරට බස්සලා උද්ෙඝෝෂණ කළා. මමත් ලසන්ත
අලගියවන්න අමාත්යතුමාත් එතැනට ගිහිල්ලා කිව්වා, ''අපිත්
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න එන්න, ෙම් වනෙකොටත් අස්වැන්න මිලදී
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා'' කියලා.
නමුත් ඒ අය එක ෙහළාම කිව්වා, ''අපට නගරයට යන්න ඕනෑ''
කියලා. නගරයට ගිහිල්ලා නගරෙය් ඉඳෙගන මාධ්යට ෙපෙනන්න
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න තමයි ඔවුන් සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්. අපි
ඒ අයට යන්න කියලා කිව්වා.
එදා මමත් ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිතුමාත් කැප්ෙපටිෙපොළ
පෙද්ශෙය් වහලා තිබුණ ගබඩා කීපයක් සුද්ධ පවිත කරලා, ඒ අල
ටික මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා දුන්න ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු කරමින් දින කිහිපයක්
රුපියල් 80ට අල මිලදී ගන්න ෙකොට, සතියක් ෙදකක් යනෙකොට
නැවතත් උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පටන් ගත්තා, ''ෙම් කටයුතු
විධිමත් නැහැ, අල ටික මිලදී ගන්ෙන් නැහැ'' කියලා. එදා
කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම කතා කරලා,
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඊට මැදිහත් ෙවලා, ෙලොරි රථ
30ක් වැලිමඩ ආසනෙය් අල මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට එක්
කළා. ඒ ෙගොවිජන ෙසේවාව කරමින් තිෙබද්දී තමයි, ඔවුන්
නැවතත් උද්ෙඝෝෂණය කරන්න වැලිමඩ නගරයට ගිෙය්. එෙහම
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ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වීදුරු
ටික කඩලා මහා විනාශයක් කළා. අපි රජයක් හැටියට යම් ෙදයක්
කරන්න, ජනතාවට දැෙනන ෙදයක් කරන්න සැලසුම් කරන
ෙකොට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න
කටයුතු කරන ෙකොට, විපක්ෂය ඒ කටයුතු කඩාකප්පල් කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්.
වී ෙගොවියාෙග් වී කිෙලෝවට රුපියල් 34ක සහතික මිලක් තමයි
තිබුෙණ්. අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැෙයන් වීවලට
ලබාෙදන සහතික මිල රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කර දීලා තිෙබන
එක ගැන. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බී ලූනු වගාකරුවා,
අල ෙගොවියා, බඩ ඉරිගු ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදනවලට සහතික මිලක් ලබා
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැයටත් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.
අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා.
ෙම් ෙවන ෙකොට වැලිමඩ, ඌව පරණගම මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් ජනතාව ඉල්ලීමක් කරනවා. එය ෙම් සභාවට
ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. අෙප්
අස්වැන්න ෙනළන්න මාස ෙදක තුනකටවත් ඉස්ෙසල්ලා
අර්තාපල් ආනයනය නවත්වනවා නම්, ඒක තමයි ෙගොවියා
ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් එකම ෙද්. ෙමොකද, අපි දැක්ක ෙදයක්
තිබුණා. ආනයනික අර්තාපල්වලට බද්දක් පනවලා, මිල ස්ථාවර
කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක වුණත්, ඒ ෙවනෙකොටත් රටට
අර්තාපල් ආනයනය කරලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ඒෙකන් ෙගොවියාට ෙහෝ පාරිෙභෝගිකයාට
සහනයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ආනයනකරුවා තමයි ඒ සහනය
ගත්ෙත්. ඒ නිසා මම ෙයෝජනාවක් හැටියට ඒ කරුණ ෙම් සභාවට
ඉදිරිපත් කරනවා.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයටම ෙමවර අය වැෙයන්
අෙප් ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් සකස්
කිරීමටත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මම තව එක ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනවා ෙගොවියා ෙවනුෙවන්. ෙගොවියාෙග් දව්ය මිලදී
ගැනීම සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම මධ්යස්ථාන
එකක් ෙහෝ පිහිටුවුවෙහොත් ෙගොවියා තවත් ශක්තිමත් ෙවයි කියලා
අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගොවියා ෙකෙරහි යම්
විශ්වාසයක් ඇතිව, රටට බත සපයන ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා
වාෙග්ම, රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන එළවලු ෙගොවියාත්
ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙම් අය වැයට අන්තර්ගත
කරලා තිෙබනවා.
කුඩා ෙත්වතු හිමියා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්ද ෙම්
අය වැය තුළ තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන උඩරට පෙද්ශෙය්
කුඩා ෙත් වතු හිමියා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්ද ෙම් අය
වැය තුළ තිෙබනවා.
සමහරු කියනවා පසු ගිය අය වැෙයන් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු
වුෙණ් නැහැ කියලා. නමුත් මම කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය අය
වැෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදිම කුඩා ෙත් වතු
හිමියාෙග් ඉඩම සංරක්ෂණය කර ගැනීමට රුපියල් 5,000ක
මුදලක් ෙවන් කර දුන් බව. අපි එම පතිපාදන පසු ගිය වසෙර් කුඩා
ෙත්වතු හිමියා ෙවනුෙවන් දිගටම ලබා දුන්නා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව පටන් ගන්න
ෙකොටම ෙවලාව අවසන් ෙවලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට සහන
රාශියක් ෙම් වන ෙකොට ලැබී තිෙබනවා. ෙත් නැවත වගා කිරීම
සඳහා අක්කරයකට ෙදනු ලැබූ රුපියල් 875,000ක සහනාධාරය
ෙම් අය වැෙය්දී රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම නව ෙත් වගාකරුවන්ට අක්කරයකට ෙදනු ලැබූ රුපියල්
625,000ක සහනාධාරය ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 750,000
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා.
රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන ෙගොවියා ආරක්ෂා කළා
වාෙග්ම අනාගතෙය් රට භාර ගන්න ඉන්න තරුණ තරුණියන්
වාෙග්ම දරුවන් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අය වැෙය්දී අධ්යාපනය නංවාලීමට විශාල
ශක්තියක් දී තිෙබනවා. ෙපර පාසල සංවර්ධනය කරන්න ෙමවර
අය වැෙයන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ගාමීය පෙද්ශ
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු හැටියට ගෙම් ෙපර පාසලට ගියාම
ඒ දරුවන් ගැන අපට දුක හිතුණා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
පසු ගිය වසර කීපය තුළ ඒ දරුවන්ෙග් ෙසල්ලම් උයන
සංවර්ධනය කරන්න වාෙග්ම, ෙපර පාසල් ෙගොඩනැඟිලි
අලුත්වැඩියා කරන්නත් අපට මුදල් ෙවන් කර දී, ෙපර පාසල් ටික
සංවර්ධනය කරන්න අපට ෙයෝධ ශක්තියක් ලබා දුන්නා. අපි ඒ
ගැන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමවර අය වැෙයන් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් ශක්තිමත් කරන්න,
දිරිගන්වන්න රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙපර පාසලට අවශ්ය කරන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න, දව්ය
ලබා ගන්න, ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියා කරන්න ෙම් අය වැෙයන්
පතිපාදන ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙපර පාසෙලන්
අධ්යාපනයට මුල පුරලා ද්විතීයික, තෘතීයික පාසල් අධ්යාපනයට
එන ෙකොට දරුවාට ෙයෝධ ශක්තියක් නිර්මාණය ෙවනවා.
අද 5 ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව විභාගයට ෙපනී සිටින දරුවාටත්
ශිෂ්යාධාර වශෙයන් විශාල මුදල් පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කර
දී තිෙබනවා. විපක්ෂය කැරට් අල ෙපන්වා ෙගන ෙමම අය වැය
විෙව්චනය කරන්න සැලසුම් කළත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ජනතාව හඳුනන, ගැමියා, ෙගොවියා හඳුනන, දහඩිය සුවඳ හඳුනන
නායකෙයක් හැටියට අපට ෙයෝධ ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. එතුමා
ෙම් ෙවන් කරන්නා වූ පතිපාදන තුළින් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු
වන ඉලක්කයට යන්න අපි සියලු ෙදනාෙග් ශක්තිය හා ෛධර්ය
එතුමාට ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 12ක් ෙවන් කර
තිබුණා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් ෙව්ලාව අඩු ෙවලා.
[අ.භා. 5.20]

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
මා කථාව ආරම්භ කරන්න ෙපර හල්දුම්මුල්ල, ෙකොස්ලන්ද
පෙද්ශෙය් ඇති වූ ඒ මහා විපත සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ
ෙඛ්දවාචකෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වහාම කියාත්මක ෙවලා
අවශ්ය සහන සැලසීමට ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, අෙප්
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් අදාළ
අයට නිෙයෝග කරලා විපතට පත්වූවන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා
හමුදාෙව් 500ක පමණ බලඇණියක් ෙම් වන ෙකොටත් පිටත් කර
යැවීම ගැන මානව භක්තිය ඇති එතුමාට මෙග් පණාම ස්තුතිය පුද
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "කුද්ෙධෝ අත්ථං නජානාති"
කියන ගාථා පාඨය මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් වුණා. එය මට ෙම්
අවස්ථාෙව් සිහියට නැඟුෙණ් ගරු අබ්දුල් හලීම් මැතිතුමාෙග්
කථාව ඇසුවාට පස්ෙසේ. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් අද ෙමතැනදී කථා කෙළේ ෙබොෙහොම ද්ෙව්ෂෙයන්.
"කුද්ෙධෝ අත්ථං නජානාති" කියන පාඨෙය් ෙත්රුම තමයි, ''නපුරු
සිතට යහපත ෙපෙනන්ෙන් නැහැ'' කියන එක. නපුරු සිතට
යහපත ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නපුරු සිෙත් නිතරම කැකෑෙරන්ෙන්
ඊර්ෂ්යාව, ෛවරය, ෙකෝධය. ඒ තුළ ඉඳ ෙගන තමයි කථා
කරන්ෙන්ත්, යමක් දිහා බලන්ෙන්ත්. හැබැයි හලීම් මන්තීතුමා
එෙහම නැහැ. එතුමා නපුරු සිතින් ෙනොෙවයි ඒ විෙව්චන කෙළේ;
නපුරු සිතින් ෙනොෙවයි අය වැය දිහා බැලුෙව්. ෙබොෙහොම යහපත්
සිතින්. ඒ නිසා එතුමාට ඒෙක් අඩු පාඩුත් ෙපනුණා; ෙහොඳ පැත්තත්
ෙපනුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය ගැන කථා කළ
ගරු මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙද් කිව්වා. විෙශේෂෙයන් TNA එෙක් ගරු
විෙනෝ මන්තීතුමා කියපු කාරණයකට උත්තරයක් දීම සුදුසුයි
කියලා මට හිතුණා. එතුමා කිව්වා, දකුණට ෙදන ෙද් උතුරට
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. රැකී රක්ෂා පශ්නය ගැන කිව්වා. රැකී
රක්ෂා ෙදන්ෙන් නැහැ කිව්වා. අෙනක් සංවර්ධන කටයුතුත්
දකුණට විතරයි උතුරට කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. නමුත් අපි
හැෙමෝම දන්නා පරම සත්යයක් තමයි උතුර, නැෙඟනහිර, දකුණ,
බස්නාහිර ෙභ්දයක් නැතුව ෙම් රෙට් පළාත් සංවර්ධන
වැඩසටහන්, ගාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන් මහා පරිමාණෙයන්
දියත් කරන අතරම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනුත් ඒ විධියටම
දියත් කරන බව.
පසු ගිය දවස්වල උපාධිධාරි සහ අභ්යාසලාභි ෙයෝජනා කමය
යටෙත් රැකියා ලබා දීෙම්දී ඒ අය යූඑන්පීද, ශී ලංකාද, සමසමාජද,
ෙකොමියුනිස්ට්ද, සන්ධානද කියලා ෙම් ආණ්ඩුව බැලුෙව් නැහැ.
හිටපු සියලුම උපාධිධාරින්ට කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව රැකියා
ලබා දුන්නා. මැති ඇමතිවරුන්ෙග් lists අරෙගන ෙනොෙවයි රැකියා
දුන්ෙන්. රාජ්ය ෙසේවය අතට සම්පූර්ණ බලය පවරලා කච්ෙච්රි
මාර්ගෙයන්, දිසාපතිවරු මාර්ගෙයන් තමයි ඒ රැකියා ලබා දුන්ෙන්.
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවලත් යම් පමාණයක් උපාධිධාරින්
සිටියද, ඒ සියලු ෙදනාටම ඒ රැකියා අවස්ථා ලැබුණාය කියන එක
අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ මන්තීතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ.
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ගැමි ආර්ථිකය ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. අපි ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනය ශීත කාමරවල ඉඳලා හදපු එකක් ෙනොෙවයි
කියන එක අපි ඒ අයට කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය සකස්
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්දක් පුරා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ගියා. ඒ දිස්තික්කවල පජා
සංවිධානත්, ඒ දිස්තික්කවල රාජ්ය නිලධාරිනුත්, ඒ දිස්තික්කවල
දිසාපතිවරු ෙමන්ම ක්ෙෂේත නිලධාරිනුත්, වග කිව යුතු සියලු
නිලධාරිනුත් එක්ක මනාව සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ෙගන් ඉදිරිපත්
වුණු අදහස් හා ෙයෝජනා ෙම් අය වැෙය් ගැබ් කර තිෙබනවා.
නිදර්ශනයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන
ව්යාපෘතිය ගැන අපි දිගින් දිගටම කථා කළා. අපි ඉතාම සතුටු
ෙවනවා, එතුමා ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන
තිෙබනවා. ෙමොකද, අද කුඩා ෙත් වතු මහා පරිමාණෙය් ෙත් වතු
හිමියන්ෙග් වතුවලට වඩා විධිමත් ෙලස සංවර්ධනය කරෙගන ෙම්
රෙට් ජාතික ආදායමට දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. ඒ අය තවත්
දිරිමත් වන ෙයෝජනා ෙම් අය වැෙය් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.
අධ්යාපනය පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, පූර්ව පාසල්වල -ෙපර
පාසල්වල- තිෙබන වටිනාකම අපි ඉස්සර කවදාවත් දැනෙගන
සිටිෙය් නැහැ. මවෙග්, පියාෙග් තුරුෙල් ඉඳලා එළියට එන ළමයා
මූලික අධ්යාපනය සඳහා වර්තමානෙය් මුලින්ම යන්ෙන් ෙපර
පාසලට. නමුත් අෙප් කාලෙය් එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. ෙපර
පාසෙල්දී තමයි ඒ ළමයාෙග් පරිසරය හැෙදන්ෙන්. ඒ ළමයාෙග්
බුද්ධි වර්ධනයට, ෙපෞරුෂ වර්ධනයට අවශ්ය මූලික බීජය
එතැනින් වැෙඩනවා. අෙප් සමහර ෙපර පාසල් තිෙබනවා, ඒවාෙය්
පාලිකාවන් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය පිළිබඳ පුහුණුවක් ෙනොලබපු
අය ෙවන්න පුළුවන්. පුහුණුව ලැබූ අයත් ඉන්නවා.
ඒ කාලෙය් -1970 දශකෙය්- ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ඇති
කරපු ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාෙවන් පටන් ගත්තාම අද විවෘත
විශ්වවිද්යාලෙය්ත් ඒ සඳහා පාඨමාලා තිෙබනවා. ඒවා හැදෑරූ
අයත් ඉන්නවා, හදාරා නැති අයත් ඉන්නවා. ෙපර පාසල් කියන
ඒවා වර්ග කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් පළාත් පාලන
ආයතනවලින් පාලනය වන ෙපර පාසල්. අෙනක් ඒවා
ෙපෞද්ගලිකව පුහුණුව ලැබූ අය පවත්වාෙගන යන ෙපර පාසල්.
හැබැයි, කිසිම ෙභ්දයක් නැතිව ෙපර පාසල්වල උන්නතිය තකා
අවශ්ය බඩු -ෙපර පාසල් කට්ටල- ලබා ෙදනවා. ඒ කාලෙය්
සර්ෙවෝදය ආයතනය මඟින් ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ඒවා
ෙබදාෙගන ගියා. ඒ වාෙග් අවශ්ය ආම්පන්න ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරලා තිෙබනවා.
ෙම් අවුරුද්ද පුරාම ෙපර පාසල් සංවර්ධනයට මුදල් ෙවන්
කිරීම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය මඟින් පාෙද්ශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරුන් වශෙයන් අපට බලය
දීලා තිබුණා. පළාත් සංවර්ධනය යටෙත් අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන්
කරන්න බලය දීලා තිබුණා. ඒ අනුව ජාතික අය වැෙයන්
අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල්වලට පරිබාහිරව "පළාත් නැඟුම"
ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙකෝටි ගණනක් මුදල් ෙම් රෙට් අධ්යාපන
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න වියදම් කළා.
ළමා මිතුරු පාසල් 5,000 සංවර්ධන පිළිබඳව අපි බලමු. ළමා
මිතුරු පාසල් 5,000 සංවර්ධනෙය් පරමාර්ථය තමයි ගෙම් තිෙබන
පාසල නගරෙය් පාසල තරමට යම්තාක් දුරටවත් උස්සා තැබීම. ඒ
කටයුත්ත ෙබොෙහොම සාර්ථකව ෙකරිලා තිෙබනවා. අෙප් හැම
දිස්තික්කයකම ඒක ෙහොඳින් ෙකරුණා. මට බලය තිෙබන මෙග්
ෙකොට්ඨාසෙය් පාසල් 48කට මම ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. එක
පාසලකට රුපියල් ලක්ෂ 5 ගණෙන් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ඒ
පාසල්වල සාමාන්ය විධිෙය් නැඟීමක් ඇති වුණා; ආකර්ෂණයක්
ඇති වුණා. ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ පාසල්වල
පාථමික පන්තියට ඇතුළත් වුණු ළමයි සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? පාසල ෙදමව්පියන්ෙග් විශ්වාසය දිනා
ගන්නා ආයතනයක් බවට පත් වුණා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඊළඟට, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ද්විතියික පාසල් ගත්තාම, උතුරු
නැෙඟනහිර පළාත්වලට ෙවනසක් කරලා නැහැ. උතුරු
නැෙඟහිරටත් මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ඒ ආකාරෙයන්ම ලබා දී
තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර 96ක් දීලා තිෙබනවා.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

96ක් දීලා තිෙබනවා ලු. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව කියනවා.

ඒකට විකල්පයක් වශෙයන් තමයි, ෙමවර එතුමා ෙයෝජනා
කර තිෙබන්ෙන් ඒ ගෙම් පාසලටම ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නය
කියා. එතෙකොට ඒ ගෙම් පාසලටම බඳවා ගත්තාම ඒ බදවා
ගැනීෙම් පටිපාටියට එකතු ෙවන්ෙන් කවුද? සුදුසුකම් ලබපු ගම
අවටම සිටින පුද්ගලෙයෝයි. එෙහම බඳවා ගන්නා අයට යම්කිසි
කාලසීමාවක් ෙදනවා, ඒ කාලසීමාව දක්වා ඒ අයට ඒ පාසල්වල
ෙසේවය කරන්න පුළුවන්. ඊටපසුව ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය නම්
මාරු වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඊෙය් තිකුණාමලය දිස්තික්කයට මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර 4ක්
ලබා දුන්නා.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඊෙය් 4ක් විවෘත කළා. ඒ වාෙග් කිසිම ෙභ්දයක් නැතුව ජාතික
පතිපත්තියක් තුළ, ජාතික රාමුවක් තුළ ඉඳෙගන තමයි ෙම්
ආණ්ඩුව සංවර්ධන කියාවලිෙය් නිරත ෙවන්ෙන්. එෙහම බලන
ෙකොට ද්විතියික පාසල් දහෙසේ ව්යාපෘතිය ලංකාව පුරාම ව්යාප්ත
වන එකක්. එහි පරමාර්ථය ෙමොකක්ද? ගෙම් පාසල ද්විතීයික
පාසලක් වුණත්, ගෙම් පාසල ජාතික පාසලක් වුණත්, ගෙම් පාසල
මහා විද්යාලයක් වුණත්, ගෙම් පාසල මධ්ය මහා විද්යාලයක්
වුණත්, ගෙම් පාසල නගරෙය් තිෙබන සුපිරි පාසල්වලට සමාන
කරන්නට බැහැ, ඒ පාසල්වල ෙභෞතික සහ මානව සම්පත් ඌනතා
තිෙබනවාය කියා ෙදමවුපියන් තුළ ආකල්පයක් තිබුණා. අද ඒක
ෙවනස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දියත් කර ෙගන යනවා. ඒ අනුව
තමයි අද එතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන් අලුතින් බඳවා ගන්නා
ගුරුවරුන් පාසල් මට්ටෙමන් බඳවා ගන්න ඕනෑය කියා. ඇයි,
එෙහම කියන්ෙන්? අද අෙප් රෙට් ගුරු අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙලොකු විෂමතාවකුත් තිෙබනවා. ඒ අතිරික්තය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් පහසුකම් තිෙබන පාසල්වල ගුරුවරුන් ෙරොතු පිටින්
හිටියත්, දුෂ්කර පළාත්වල පාසල්වල ඇත්ෙත්ම නැති නිසායි.
මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය්, විල්ගමුව කලාපෙය්
පාසල්වල ගුරුවරුන් හිඟයි. විෙශේෂෙයන් ගණිතය, ඉංගීසි, විද්යාව,
ෙසෞන්දර්ය ආදී විෂයයන්ට ගුරුවරුන් අඩුයි. හැබැයි, ෙහොඳයි
කියන, පහසුකම් තිෙබන, නගරෙය් ෙලොකු පාසල්වල පිරිඉතිරී යන
තරමට ගුරුවරුන් ඉන්නවා. බලන්න, දැක්මක තිෙබන වටිනාකම.
ෙහොඳ දැක්මක් ඇතිව ඒක තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ පශ්නත්
ගෙමන් තමයි මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය දවස්වල
පැවැත්වුණු අෙප් සංවර්ධන සභා රැස්වීම්වලදී එතුමාට ඒ කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව මාතෙල්, විල්ගමුව අධ්යාපන
කලාපෙය් සාක්ෂරතාව ඉතාම අඩු මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන් කියන
අදහස ආවා. එනිසා එතුමා කල්පනා කළා, ඒකට ෙහේතුව
ගුරුවරුන්ෙග් හිඟකමයි කියලා. ගුරුවරුන් හිඟෙවලා තිෙබන්ෙන්,
ගුරුවරුන් රෙට් නැති නිසා ෙනොෙවයි, ඒ දුෂ්කර පළාත්වලට
ගුරුවරුන් යන්ෙන් නැති නිසායි. ඒ පළාතක පාසලකට පත්වීමක්
දුන්නාම ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් උදව්ෙවන් ෙහෝ ෙවනත්
පාසලකට මාරු වීමක් හදා ගන්නවා.

ෙම් විධියට ෙබොෙහොම යහපත් මානව හිතවාදී දැක්මකින්
සකස් කරපු අය වැයක් හැටියට මම ෙම් අය වැය හඳුන්වනවා.
දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්නට ෙවලාවක් නැහැ. විගහ කරලා කථා
කරනවා නම් කථා කරන්නට හුඟාක් කාරණා තිෙබනවා. ෙකෙසේ
ෙවතත් සමස්තයක් වශෙයන් අපි ෙම් අය වැය ෙදස බැලිය
යුත්ෙත් ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් ෙනොෙවයි. ගම්බද ජනතාවට
සැලසී තිෙබන යහපත ගැන මානව හිතවාදීව කල්පනා කරලා ෙම්
අය වැය ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් විෙව්චනය කරනවා නම්
ෙහොඳයි කියන එක පකාශ කරමින් මා මෙග් කථාව සමාප්ත
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි
14ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

විනාඩියක් අඩු ෙවලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩියක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.30]

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාෙග් දහ වන
අය වැය මා අධ්යයනය කළා. අපට ෙමම අය වැය හඳුන්වන්න
පුළුවන් වන්ෙන් ජනතාවට බදු වැඩි කළ, ජනතාවට පිඩනයක්
ඇති කරපු අය වැයක් හැටියටයි. මම එෙහම කිව්ෙව්, විශාල
ෙලස අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට බදු පනවා තිෙබන නිසා එතුමා
ලබා දී තිෙබන සහන 2015දී කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද
කියන එක ගැටලුවක්ව තිෙබන නිසා බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථික වර්ධනයක් ගැන අද
රජය කථා කරනවා. අෙප් ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7.8ක්ය
කියන එක 2004 සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා.
නමුත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ, 2001 දී රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් තිබුෙණ් සෘණ
ආර්ථිකයක්ය කියන එක. ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට තමයි
සෘණ ආර්ථිකයකට ෙම් රට මුහුණ දුන්ෙන්. එදා රෙට් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සෘණ 1.5යි. එදා එතුමා ෙම් රෙට් අගමැති හැටියට
පත් ෙවන ෙකොට, ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති හැටියට කටයුතු
කෙළේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. නමුත් එදා පැවති
ආර්ථික කළමනාකරණෙය් දුර්වලකම නිසා එදා රෙට් ආර්ථිකය
සෘණ මට්ටමට වැටී තිබුණා. නමුත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා,
එතුමාෙග් බුද්ධිය, දර්ශනය, දක්ෂතාව තුළින් ෙහොඳ ආර්ථික
කළමනාකරණයක් කළා. අඩු පාඩු තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම එදා
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්, කැබිනට් ඇමතිවරුන්ෙග්
වැටුප් කප්පාදු කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාහන බලපත සීමා
කළා. එතුමා කිව්වා, රැකී රක්ෂා ලබා ගන්න අවුරුදු ෙදකක්
ඉවසන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වැටීලා විශාල
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිබුණු නිසායි. "ඉස්ෙසල්ලා ආර්ථිකය
හදන්න ඕනෑ. ආර්ථිකය හදලා තමයි ජනතාවට සහන ෙදන්න
ඕනෑ" කියලා එතුමා කිව්වා. ඍණ මට්ටමට වැටී තිබුණු ආර්ථික
වර්ධනය 2002 දී එතුමා සියයට 4 දක්වා වැඩි කර ගත්තා. එෙසේ
වැඩි කර ගත්ෙත් මා ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කරපු ආකාරයටයි.
ඊට පසු 2003 දී එතුමා ඒ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5.9ක්
දක්වා වැඩි කර ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියයට
5.9 දක්වා ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කර ගන්න ෙකොට එදා ෙම් රෙට්
විධායක ජනාධිපතිතුමිය වශෙයන් සිටි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග මැතිනියට විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා බල කළා, "රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ආර්ථිකය ෙගොඩ ගත්තා, එය සියයට 5.9
දක්වා වැඩි කර ගත්තා, දැන් ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින්න, ඔබතුමියට
බලය තිෙබනවා"යි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා
විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා එෙහම කියන අවස්ථාව වන ෙකොට ෙම්
රෙට් සටන් විරාම ගිවිසුමක් ඇති කර ෙගන තිබුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට පුළුවන්
වුණා, ෙටෝකිෙයෝ සමුළුවට සහභාගි ෙවලා, එහිදී සාකච්ඡා කරලා
රුපියල් ෙකෝටි 45,000ක මුදලක් අනුමත කර ගන්න. ඒ බව දැන
ගත් විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒ මුදල් ටික
රටට ලැබුෙණොත් ඒ තුළින් ගාමීය පළාත්වල ජනතාවට විශාල
ෙසේවාවක් සිදු වන බවට ජනාධිපතිතුමියව දැනුවත් කළා. රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට තිබුණු අභිෙයෝගය තමයි, විධායක
ජනාධිපතිවරෙයක් යටෙත් කටයුතු කරන්න සිදු වීම. අවුරුදු 5ක්
රට පාලනය කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාව එතුමාට බලය ලබා දී
තිබුණු නමුත් එතුමාට අවුරුදු 2ක් පමණයි ඉන්න පුළුවන්කම
ලැබුෙණ්; ෙම් රෙට් සැලසුම් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම
ලැබුෙණ්. හැබැයි එතුමා කිව්වා, ෙම් මුදල ලැබී අවුරුදු තුනක් ගත
වන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ සහන ලැෙබනවාය කියලා.
නමුත් විධායක බලතල පාවිච්චි කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා
හැරිය නිසා ඒ එකක්වත් කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. එදා හදපු
ආර්ථිකය නිසා තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා අද
ආර්ථික වර්ධනයක් ගැන කථා කරන්ෙන්. එදා ඍණ මට්ටෙම්
තිබුණු ආර්ථිකය තමුන්නාන්ෙසේලා භාර ගත්තා නම් අද ෙමවැනි
තත්ත්වයකට එන්න අමාරු වනවා; ජනතාවට ලැෙබන සහන
පමාණයත් අඩු වනවා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.
එදා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්
දායකත්වයක් දැරුවා. ඍණ ආර්ථිකය ධන මට්ටමට ෙගෙනන්න
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කළා.
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මහතා

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

කටයුතු
வல்கள்

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

පක්ෂයක් හදා ගන්න බැහැ.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

පක්ෂයක් හදා ගන්න බැහැයි කියා ෙමතුමන්ලා කියනවා.
ෙමතුමාත් සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් සිටි ෙමතුමා අද එෙහම කථා කරන එක ගැන මා
කනගාටු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් වන ෙකොට ෙගොවි
විශාම වැටුප ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ සඳහා ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා ද? අපි
බැලුවා, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් ෙගොවි
විශාම වැටුපට 2015 අය වැෙයන්වත් විසඳුමක් ලැබී තිෙබනවාද
කියලා. නමුත් ඒ සඳහා විසඳුමක් ලැබී නැහැ. CIC ෙපොෙහොර
සමාගමට විශාල මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා; ෙහේලීස් සමාගමට
විශාල මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා. නමුත් ඒ මුදල් ෙගවන්න අද
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්, සැලැස්මක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා. වතු ක්ෙෂේතෙය්
ෙසේවකයන්ට, SLTB එෙක් ෙසේවකයන්ට ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් ෙගවන්න මුදල් තිෙබනවාද? ෙම් සියලු ෙගවීම් කටයුතු
කරන්න තිෙබද්දී අප ෙකොෙහොමද හිතන්ෙන්, ෙම් ලබා දී තිෙබන
සහන ෙකොතරම් දුරට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙව්වි ද
කියලා?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "COPE වාර්තාව අරෙගන
බලන්න, ආයතන කීයක් පාඩු ලබනවාද?" කියලා. එක
උදාහරණයක් ෙකෙරහි මා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු
කර වන්න කැමැතියි. බලන්න, ෙම් තිෙබන්ෙන් කැබිනට්
ඇමතිවරුන් ෙදෙදනකු කරපු පකාශයන්. එකක් තමයි,
"ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බාල ගල් අඟුරු පාඩුව ෙකෝටි 150යි. විදුලිබල
ඇමතිනී මැති සබෙය්දී කියයි" යන්න. විදුලිබල හා බලශක්ති
ඇමතිතුමිය කියනවා, "රුපියල් ෙකෝටි 150ක් පාඩුයි" කියලා. දැන්
කාටද ෙමය ෙගවන්න ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට් බදු ෙගවන අහිංසක
ජනතාවයි ෙමය ෙගවන්න ඕනෑ. එතුමිය කියන්ෙන් 2012 දී ෙම්
දූෂණය සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලායි. එෙහම නම් එතුමියට
ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. එතුමිය ෙම් පකාශය කර තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 2012 හිටපු
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් සහ ෙතල් ක්ෙෂේතෙය්
සිදු වූ මහා පරිමාණෙය් දූෂණ හා වංචා පිළිබඳ ෙමෙතක් ෙහළි
ෙනොකළ කරුණු රාශියක් ඉදිරිෙය්දී ජනතාව හමුෙව් ෙහළිදරවු
කිරීමට තමා සූදානම් බව තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා පකාශ කරනවා. එකම කැබිනට්ටුෙව්,
එකම ආණ්ඩුෙව් සිටින නමුත් ඒ අය කරන පකාශ දිහා බලන්න.
එෙහම නම්, ඒ රුපියල් ෙකෝටි 150 පාඩුව දරන්න ෙවන්ෙන්,
COPE වාර්තාෙව් සඳහන් පාඩුවට අමතරව ෙම් විශාල මුදල
ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් අහිංසක ජනතාවටයි. ඒකයි
මා අහන්ෙන්, ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා සහ
සහන ෙකොතරම් දුරට කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තෙය් නිරත කුඩා
ෙත් වතු හිමියන්ට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙම් අය වැෙයන් ලබා දී
තිෙබනවා. කුඩා වතු හිමියන්ට ෙත් නැවත වගා කිරීම සඳහා ෙදනු
ලබන සහනය රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කරන ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒක වැදගත්. වකුගඩු ෙරෝගින්ටත් මසකට
රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ෙදන්න ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඒකත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒත් එක්කම, කුඩා රබර් වතු
හිමියන් ෙවනුෙවන් රබර් සඳහා සහතික මිලක් ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් සිට කියාත්මක කරන බව අය වැය ෙයෝජනාෙව් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
වැඩි කරන්න නම් අනිවාර්යෙයන් ඒ සහන ලබා දිය යුතුයි. එෙහම
ෙනොවුෙණොත් ඒ කර්මාන්තයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් කෘෂිකාර්මික
රටක් බවට අෙප් රට පරිවර්තනයට ලක් කරපු අෙප් මහාමාන්ය
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ආරම්භ කරපු වැව් අමුණු, ජනපද
ගැන සිතුවාම අද අෙප් කෘෂි කර්මාන්තයට ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක වැටෙහනවා. ඒ ගැන කල්පනා කර
බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පමාණවත් නිෂ්පාදනයක්
අපට නැහැ. දැන් තිෙබන්ෙන් සියයට 10ක නිෂ්පාදනයක්. එන්න
එන්න මිනිස්සු කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙවනවා. ෙමොකද,
ෙගොවීන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සාධාරණ මිලක්
ෙගොවියාෙග්
නිෂ්පාදනවලට
ලැෙබන්ෙන්
නැහැ.
කෘෂි
කර්මාන්තයට විෙශේෂ තැනක් ලබා දිය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් ෙගවීමට තිබූ රාජ්ය ණය පමාණය රුපියල්වලින්
ටිලියන 1.86ක් වුණා. 2008 වන ෙකොට එය රුපියල් ටිලියන 3.58
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වන ෙකොට එය රුපියල්
ටිලියන 6.63 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එෙහම නම් කල්පනා කර බලන්න ෙමම ණය
පමාණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එතරම් ණය තිෙබද්දීත්
පලස්තීනයට ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ෙඩොලර් මිලියනයක්
ෙදනවා. නමුත් ෙමෙහේ ණය ෙවලා. ෙම් ණය ෙගවන්න ඕනෑ ෙම්
රෙට් දුප්පත් අහිංසක ජනතාවයි. නමුත් ජලය ලබා ගැනීම සඳහා
පලස්තීනයට ෙදනවා, ෙඩොලර් මිලියනයක්; රුපියල් දහතුන්ෙකෝටි
විසිලක්ෂයක්. ඒ වාෙග්ම, මාලදිවයිෙන් ජනාධිපතිෙග් මැදුර දක්වා
මාර්ගය සකස් කිරීමට, රුපියල් දහතුන්ෙකෝටි විසිලක්ෂයක්
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම උගන්ඩාෙව් වෘත්තීය හා කාර්මික අංශය දියුණු
කරන්න ෙඩොලර් මිලියන 1.5ක්; රුපියල් දහනවෙකෝටි
අසූලක්ෂයක් ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කල්පනා
කර බලන්න, ෙම් තරම් විශාල මුදලක් ණය ෙවලා තිෙබන
ෙමොෙහොතක අෙප් රෙටන් ෙවනත් රටවලට ආධාර ලබා ෙදනවා.
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එතෙකොට ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය ෙකොෙහොමද වැඩි කරන්ෙන්? ෙම්
නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ඒ අයට සහනයක් ලබා ෙදන්න නම්,
ෙගොවියාට සහනයක් ලබා ෙදන්න නම් අනිවාර්ෙයන්ම පිට රටින්
ෙගන්වන ඒවා නවත්වන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. රතු ලූණු
කිෙලෝ ග්රෑම් එකකට රුපියල් 5ක් බදු අය කරනවා. බී ලූණු
කිෙලෝ ග්රෑම් එකකට රුපියල් 35ක් බදු අය කරනවා. ෙමෙහේ
අස්වැන්න දැන් ලැෙබනවා. නමුත් එෙහන් බී ලූනු ෙගන්වනවා.
පරිප්පු කිෙලෝ ග්රූම් එකකට රුපියල් 5ක්, වියළි මිරිස් කිෙලෝ
ග්රෑම් එකකට රුපියල් 25ක්, සීනි කිෙලෝ ග්රෑම් එකකට රුපියල්
33ක්, ටින් මාළුවලට රුපියල් 102ක්, පාම් ෙතල්වලට 110ක් සහ
කඩලවලට රුපියල් 10ක් වශෙයන් බදු අය කරනවා. ෙම්වාට ෙම්
ආකාරෙයන් බදු අය කරන ගමන් විශාල වශෙයන් පාඩු ලබන
ආයතන සඳහා ෙම් වර්ෂය තුළත්, 2015 වර්ෂය තුළත් අය
වැෙයන් විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කළමනාකරණෙය් දුර්වලකම
නිසා ශීලංකන් එයාර් ලයින් ආයතනෙය් පාඩුව ෙකෝටි 8,000ක්
ෙවනවා. ඇයි ෙම්වාට අවධානය ෙයොමු කරන්න බැරි? දවසින්
දවස ෙම් ගණන වැඩි ෙවනවා. ඒත් එක්කම බලන්න, මිහින් ලංකා
ආයතනෙය් පාඩුව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසන්.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොඳයි. මම අවසන්
කරන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිහින් ලංකා ආයතනෙය්
පාඩුව ෙකෝටි 1187ක්. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය උඩ ෙම් අය වැයට
ලබා දීලා තිෙබන සහන ෙකොපමණ දුරට ජනතාවට විශ්වාස
කරන්න පුළුවන්ද? ෙම් සහන ලැෙබයි ද ෙනොලැෙබයිද කියලා
කියන්න බැහැ. එක පැත්තකින් මැතිවරණයක් එනවා. ෙමය
මැතිවරණය සඳහා සාදන ලද අය වැයක් බව පකාශ කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 5.45]

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

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

(The Presiding Member)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි
02ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම තමුන්නාන්ෙසේෙග්
අවධානය ෙයොමු කර වනවා බදු අය කිරීම ගැන. 2014 සැප්තැම්බර්
මාසය වන විට හාල්මැස්සන් කිෙලෝ ග්රෑම් එකකට රුපියල් 26ක
බද්දක් අය කර තිෙබනවා. අල කිෙලෝ ග්රෑම් එකකට රුපියල් 40ක
බද්දක් අය කර තිෙබනවා. ගරු චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙම්වාට බදු අඩු කරන්න කියලා, පිට
රටින් අල ෙග්න්න එපා කියලා. නමුත් පිට රටිනුත් ෙග්නවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග්, 2015 වසෙර් අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම්
විවාදෙය්දී අපි සාමාන්යෙයන් කථා කරන්ෙන් පතිපත්තිය ගැනයි.
අපි කවුරුත් දන්නවා අෙප් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී
ආණ්ඩුවක්ය කියන එක. අපි සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන විධියට අපි
සමාජ පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක්. සමහරු කල්පනා කරනවා, අපි
සමාජවාදී ආණ්ඩුවක්ය කියලා. අපි සමාජවාදී ආණ්ඩුවක්
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ෙදන උපෙදස් දිහා
බැලුවාම; කථාවන් දිහා බැලුවාම අපට ධනවාදී උපෙදස් තමයි
ෙදන්ෙන්. අපි ඒවා පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. අෙප් පතිපත්තිය
කුමක්ද කියලා අපි මැනවින් වටහා ෙගන තමයි රෙට් ෙද්ශපාලන
අර්ථ කමය දිහා බලන්ෙන්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට සර්වජන ඡන්ද බලය
ලැබුෙණ් 1931 වසෙර්දීයි. දැනට අවුරුදු අසූ ගණනක් ෙවනවා. ඒ
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. අපි ඡන්ද බලෙයන් රෙට් ආණ්ඩු ෙවනස්
කරපු රටක්. හැබැයි, ෙම් පජාතන්තවාදී රටාවට විරුද්ධව
ෙදවතාවක් ෙම් රෙට් අවි ආයුධ අරෙගන පජාතන්තවාදයට
අභිෙයෝග කරපු කාල වකවානු තිබුණා. එකක් තමයි ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ 1971 වසෙර්දී පළමුෙවනි වරට අවි ආයුධ ගත්
අවස්ථාව. අෙනක් එක තමයි උතුෙර් තස්තවාදය. අපි ආඩම්බර
ෙවනවා, පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් සියලු තස්තවාදීන්
පරාජය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා කියලා. අද ෙම්
ෙද්ශපාලන වාතාවරණයත් එක්ක තමයි අෙප් ආර්ථිකය දිහා අපි
බලන්නට ඕනෑ. අෙප් මතවාද රාශියක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය්
ෙද්ශපාලන දර්ශන ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ධනවාදය තිෙබනවා,
සමාජවාදය තිෙබනවා, පජාතන්තවාදය තිෙබනවා, සුබසාධක
රාජ්ය තිෙබනවා, ඒකාධිපති කමය තිෙබනවා. 1917 රුසියාෙව්
සාර්ෙග් ආණ්ඩුව ෙපරළලා ෙලනින් ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒ
සමාජවාදී කමයක් හදන්න; ෙකොමියුනිස්ට් ආණ්ඩුවක් හදන්න.
නමුත් අවුරුදු පනහක්, හැටක් යනෙකොට මුළු ෙසෝවියට් ෙද්ශයම
කෑලිවලට කැඩිලා ගිහිල්ලා සමාජවාදය විනාශ ෙවලා ගියා.
සමාජවාදය තුළ ඒ කටයුතු කරන්න බැරි වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාක්ස් වාදෙය් ෙද්ශපාලන
දර්ශනයක් උගන්වනවා. ඒක තමයි, පන්ති සටන. ධනපති පන්තිය
ඉන්නවා. නිර්දන පන්තිය ඉන්නවා. ධනපති පන්තියයි, නිර්දන
පන්තියයි හැප්ෙපනවා. හැප්පිලා පන්ති රහිත සමාජයක් classless society එකක්- හැෙදනවා. ෙම්ක තමයි දර්ශනය. නමුත්
ෙම් දර්ශනය කියාත්මක කරන්න ගිය රටවලට ෙමොකද වුෙණ්?
ෙසෝවියට් ෙද්ශය කඩාෙගන වැටුණා. තරගකාරි සමාජයක්
නැත්නම් ඒ සමාජය එක තැන ලගිනවා, එක තැන පරාජය වනවා.
දියුණුවට පත් වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම චීනය දිහා
බලන්න. චීනෙය් මා ඕ ෙසේතුං විප්ලවයක් කරලා ෙගොවි කම්කරු
ආණ්ඩුවක් හැදුවා. නමුත් මා ඕ ෙසේතුංටත් ඒ කාර්යය කර ගන්න
බැරි වුණා. පන්ති සටන උඩ ආර්ථිකය ෙගන යන්න ගිහිල්ලා
චීනය තව ෙපොඩ්ෙඩන් බංෙකොෙලොත් ෙවනවා. විවෘත
ආර්ථිකයකට ඇතුළු ෙවලා අද චීනය දැවැන්ත සංවර්ධනයකට
ගමන් කරනවා. ෙම් සමාජ පජාතන්තවාදී කමය තුළ තරගාරිකාරි
තත්ත්වය, නිර්මාණශීලී තත්ත්වය ආරක්ෂා කරෙගන අෙප් අෙට්
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගනි යන්න තමයි අප උත්සාහ කරන්ෙන්.
ෙද්ශපාලන, ආර්ථික කමය විගහ කරන්න ගියාම අද ෙද්ශපාලන
මතවාදය වැදගත් වනවා. ෙකොමියුනිස්ට් පකාශනෙය් දී මාක්ස් හා
ඒංගල්ස් කියනවා, "සියලු සටන් පිළිබඳ ඉතිහාසය පන්ති සටන්
පිළිබඳ ඉතිහාසය ෙව්" කියා. නමුත් මම අහන්න කැමැතියි, "පසු
ගිය කාලෙය් උතුෙර් තිබුෙණ් පන්ති සටනක්ද?" කියා. කවදාවත්
පභාකරන් සමාජවාදී කමය පිළිගත්ත නායකෙයකු ෙනොෙවයි;
තස්තවාදී නායකෙයකු ෙනොෙවයි. ඔහු තනිකර ෙපෞද්ගලික අංශය
ගැන කථා කළ ෙකෙනක්. ෙම් රෙට් තිබුණු තස්තවාදී ව්යාපාර
ෙමොනවාද කියා අප අද පැහැදිලි කර ගන්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය්
ධෙන්ශ්වර කඳවුර විසින් ෙගන යන, අධිරාජ්යවාදී ගහණයට ෙම්
රටවල් නතු කර ගැනීම සඳහා ෙම් රටට උඩ ෙගඩි දුන්නු ඒ
තස්තවාදී ව්යාපාර තමයි, එල්ටීටීඊ ව්යාපාරය, ටීඑන්ඒ ව්යාපාරය
සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ඒවා පරාජය කිරීම ෙම් රෙට්
ජනතාව ලබපු භාග්යයක්.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 2015 අය වැය
ෙල්ඛනය අරෙගන බැලුවාම ඔබතුමාට පැහැදිලිව ෙපෙන්වි, ෙම්
2015 අය වැය ෙල්ඛනය තනි කර, හුදකලා කර කථා කර අද ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව විගහ කරන්න බැරි බව. "මහින්ද චින්තනය" තුළ
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සියලු අය වැය
ෙල්ඛන දිහා තුලනාත්මකව බලන්න ඕනෑ. එෙහම බලන්ෙන්
නැතිව කෑල්ලක් අහුලාෙගන, ෙකොෙහේ ෙහෝ තිෙබන සුළු ෙදයක්

906

අරෙගන කථා කර විගහයක් කරනවා නම් ඒක වැරැදියි. අෙප්
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තියත් එක්ක සංසන්දනය කර බලන්න ඕනෑ.
ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙරෝහල් ගැන කථා කරනවා. නමුත් එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය රජෙය් ෙරෝහල් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න සියලු
පිඹුරු පත් සකස් කළා. සියලු පාසල් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න
පිඹුරු පත් හැදුවා. රාජ්ය ෙසේවය බින්දුවට බස්සලා දමන්න කටයුතු
කළා. ඒ උදවිය රාජ්ය ෙසේවකයා ගැන, රජෙය් පාසල් ගැන, රජෙය්
ෙරෝහල් ගැන අද අලුත් දර්ශනයක පිහිටා කථා කරන්න උත්සාහ
කරනවා. රාජ්ය අංශෙය් ෙරෝහල් ගැන, රාජ්ය අංශෙය් පාසල් ගැන,
රජෙය් ෙසේවකයා ගැන කථා කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
කිසි අයිතිවාසිකමක් නැහැ කියන කාරණය ෙම් රෙට් සමස්ත
ජනතාව ෙහොඳට අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා.
බලන්න, "2009 අෙප් ආදායම කීයද?" කියා. මහින්ද
චින්තනය තුළ ආදායෙම් වර්ධනය බලන්න. ණය ගැන මහ
ෙලොකුවට කථා කරනවා. 2009 අවුරුද්ෙද් අෙප් ජාතික ආදායම
රුපියල් බිලියන 758යි. අපට එදා යුද්ධයට වැය වුෙණ් රුපියල්
බිලියන 200යි. එය තුෙනන් එකකට සමානයි. නමුත් යුද්ධය
අවසාන කරපු නිසා අෙප් වියදම රුපියල් බිලියන 200න් එහාට
ගිෙය් නැහැ. අද ෙම් තත්ත්වයට ෙම් රට ෙගන යන්න පුළුවන්
වුෙණ් මහින්ද චින්තනය නිසා ෙනොෙවයිද? 2012 අෙප් ආදායම
බලන්න. 2009 අවුරුද්ෙද් අෙප් ජාතික ආදායම රුපියල් බිලියන
758යි. 2012 වන ෙකොට එය රුපියල් බිලියන 1,118යි. අෙප් රෙට්
ආදායම වැඩි ෙවලා නැද්ද? ආෙයෝජනය තුළින් වැඩිපුර ආදායමක්
ලබා ගත්ත නිසා අපට ඒ ණය ෙගවන්න බැරි වුණාද? ෙම් වාෙග්
වැරැදි විගහයන්ට යන්න ෙහොඳ නැහැ. 2013 අෙප් ආදායම රුපියල්
බිලියන 1,204යි. 2014 අෙප් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,422යි.
2015 අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අෙප් ආදායම රුපියල් බිලියන
1,689ක් දක්වා වැඩි කර ගන්න. ෙම් අවුරුද්ෙද් හිඟ අය වැය
ෙල්ඛනයක් තමයි අප ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි
සම්පදායය. රස්සාවට ගිය ෙකෙනකු තමන්ෙග් පළමුවැනි පඩිය
ගත්තාම කල්පනා කරන්ෙන් මම ෙගයක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියායි. අවුරුදු දහයක් මුදල් එකතු කර ෙගයක් හදන්න ඔවුන්
බලාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
බැංකුවට ගිහින් ණය මුදලක් අරෙගන අලංකාර නිවාසයක් ඉදි
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් තමයි, ෙම් රට
සංවර්ධනය කරන්න ණය ගැනීෙම් කිසි වරදක් නැහැ. ණය ගන්න
බය ෙවන්න එපා කියා අප එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියන්න
කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ උන්නැෙහේලා ඒ කාලෙය් ගත්ත ණය, අප
ගත්ත ණයට වඩා වැඩියි. ෙමන්න ෙම් ෙද්ශපාලන අර්ථ ශාස්තය
ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැත්නම් අපට ෙම් රෙට් පශ්න ගැන කථා
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එදා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නායකෙයෝ කී ෙදෙනකු තස්තවාදීන්ෙග් ෙබෝම්බයට බිලි
වුණාද?
අද නායකතුමා ගිහිල්ලා ෙමොකද කරන්ෙන්? විෙද්ශ රටවලට
ගිහිල්ලා මුදල් අරෙගන ඡන්ද කරන්න ලැජ්ජා නැද්ද? ඩයස්
ෙපෝරාෙවන් නැත්නම්, විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න ෙකොටින්ෙගන්
මුදල් අරෙගන ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ලැජ්ජා නැද්ද? ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් අෙප් රට පාවලා
ෙදන්න ෙන්ද? ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස වළලන්න, ෙම්
කරන ව්යාපාරය ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා.
ජනාධිපතිතුමා විෙද්ශ රටවලට මුදල් ලබා දීම ගැන කථා
කරනවා. අපි අන්තර් ජාතික වශෙයන් විශාල සහෙයෝගයක් දිනා
ෙගන තිෙබනවා. අපි පලස්තීනයට උදවු කළාම තිෙබන වරද
ෙමොකක්ද? අෙප් රටට ෙබොෙහොම හිතවත්, අෙප් විෙද්ශ
පතිපත්තියට උදවු කරන රටක්. අෙප් ජනාධිපතිතුමා දීර්ඝ
කාලයක් පලස්තීන මිත සංගමෙය් සභාපති ෙවලා ඉන්නවා. ඉතින්,
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(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

අපි අන්තර් ජාතික වශෙයන් සම්බන්ධකම් පවත්වන්ෙන් නැතිනම්,
ෙම් රටවලට අමාරු අවස්ථාවකදී උදවු කරන්ෙන් නැතිනම්, අෙප්
අසල්වාසී මිතකෙම් ඇති පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? අද කියන්න
ෙදයක් නැතුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිෙතන හිෙතන ෙද්
කියනවා.
ෙම් විරුද්ධ පක්ෂය දිහා බලන්න? අය වැය විවාදය අයිති
ෙවන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂයට. අර බලන්න, අෙප් මාතෙල්
මන්තීතුමා විතරක් තනියම -හුෙදකලා ෙවලා- ඉන්නවා. ෙලව්ෙක්
මැතිඳු වාෙග් ඔබතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ තනිෙවලා,
හුෙදකලා ෙවලා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් රට ගැන සැබෑ
ඕනෑකමක් නැහැ. ෙම් රට ගැන අබමල් ෙර්ණුවක ආදරයක් නැහැ.
තිබුණා නම් ෙම් රෙට් ෙරෝහල් ටික විකුණන්න, පාසල් ටික
විකුණන්න පුළුවන්ද? ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය විකුණා
දැම්මා. පැහැදිලිවම අපි එම පතිපත්තිෙය් පිහිටා නැහැ. මහජනයා
ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර ආරම්භ කරන්න රජය මැදිහත්
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි රාජ්ය ව්යාපාර හැටියට ෙම්වා සංවර්ධනය
කරනවා කියන එක පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විවාදය දැන් කල් තැබිය
යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 30වන බහස්පතින්දා
පවත්වනු ලැෙබ්.
அதன்ப விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம் 2014 ஒக்ேராபர் 30, வியாழக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.
The Debate stood adjourned accordingly.
Debate to be resumed on Thursday, 30th October, 2014.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ADJOURNMENT

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, තව විනාඩි 02ක කාලයකින්
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.
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(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
විදුලි බලය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 25යි.
ෙම්ක තමයි සංවර්ධනය. විදුලියට මුදල් අවශ්ය නැහැ. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් සියයට සියයක්ම
විදුලිය ලබා දීලා අවසානයි කියන එක අපි සියලු ෙදනාම වටහා
ගන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමෙතක් කාලයක් විදුලිය සඳහා අය
වැෙයන් ෙවන් කරෙගන ආ රුපියල් ෙකෝටි 3,000ක, 4,000ක
මුදල් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරන්න වුවමනා වුෙණ්
නැහැ. ෙමොකද, අද විදුලිය දීලා අවසාන කර තිෙබනවා. ලබන
අවුරුද්ද ෙවනෙකොට මහා මාර්ග හදන්නත් අපට මුදල් ෙවන්
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව් මතක්
කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙමන් යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනයට කරන විශාල මුදල් වියදම තව
අවුරුද්දකින්, ෙදකකින් නවත්වා ෙගන ෙම් විශාල මුදල් සම්භාරය
රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කරන්න ෙයොදවන්න
පුළුවන්කම තිෙබන බව මතක් කරමින්, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඉදිරි කාලය තුළ දැවැන්ත ආර්ථික සංවර්ධනයකට ෙම්
රට ෙගන යන නායකයා හැටියට, දැවැන්ත අභිෙයෝගවලට මුහුණ
දීලා, ෙම් රට ෙනොනවත්වා ඉදිරියට ෙගන යන ශක්තිමත්
නායකෙයක් බව රෙට් ජනතාව පිළි ගන්නා බව ෙනොෙබෝ
දවසකින් ෙත්රුම් ගන්නා බව මතක් කරමින්, එතුමාට සියලු
ශක්තීන් ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට "චිරං ජයතු" කියා මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව - ගරු ශාන්ත
බණ්ඩාර මහතා.
එතුමා පැමිණ නැහැ. සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසානයි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.55ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
21 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 30වන
බහස්පතින්දා පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 5.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன 2014
ஒக்ேராபர் 21ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 ஒக்ேராபர் 30,
வியாழக்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday,

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

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

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

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.

