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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
  

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I  
 

සභාපති නාමාවලිය 
தவிசாளர் குழாம்  
CHAIRMEN’S PANEL 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 139වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව 

අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සභාවාරය තුළදී ෙසේවය කිරීම 
පිණිස මතු සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් සභාපති නාමාවලියට 
ඇතුළත් කිරීම පිණිස මවිසින් නම් කරන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
 

II 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින අපර භාග 3.00ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

III 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க்கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ඔක්ෙතෝබර් 08වන බහස්පතින්දා, එනම් ෙහට දින මධ ාහ්න 
12.00ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට 
පැමිණ සභභාගී වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
  

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව. -  [සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table.  
 
2014 වර්ෂය සඳහා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ාංශෙය් සහ 
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

(i)  2014 වර්ෂය සඳහා වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව 
සහ වාර්ෂික ගිණුම්; සහ   

(ii)  2014 වර්ෂය සඳහා සමාගම් ෙරජිසට්ාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
2014 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශ ෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 
[කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නිෂප්ාදිත එළවලු සඳහා 

ෙවළඳ ෙපොළ අවස්ථා 
யாழ். குடாநாட்  மரக்கறி வைகக க்கான  சந்ைத 

வாய்ப் க்கள் 
MARKET OPPORTUNITIES FOR VEGETABLES PRODUCED IN 

JAFFNA PENINSULA  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23

(2) இன்கீழ் இந்த வினாைவக் ேகட்பதற்காக எனக்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி.  

யாழ். குடாநாட் ல் விைளகின்ற மரக்கறி வைகக க்குாிய 
சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியாக வழங்கப்ப வதில்ைல என்ற 
குைறபா  தற்சமயம் நிலவி வ கின்ற . சில மரக்கறி 
வைககள் யாழ். மாவட்டத்தின் ேதைவகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வேதா , அதற்கு ேமலதிகமாக அவற்ைற இலங்ைகயின் 
மற்ைறய மாவட்டங்க க்கும் அ ப்பக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
காணப்ப கின்றன. ஆனால், யாழ். குடாநாட் ல் விைளகின்ற 
மரக்கறி வைககள், ெவங்காயம், உ ைளக்கிழங்கு ஆகிய 
வற் க்குாிய சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியான ைறயில் இல்ைல 
என்ற குைறபாட் ைன யாழ். மாவட்ட விவசாயிகள் என  
கவனத் க்குக் ெகாண் வந் ள்ளார்கள். குறிப்பாக, யாழ். 
மாவட்டத்திேல விைளகின்ற உ ைளக்கிழங்ைக இலங்ைக 
யின் மற்ைறய மாவட்டங்க க்கு அ ப் வதற்கான ஏ  
நிைலைய அரசாங்கம் ஏற்ப த்தித் தரேவண் ெமன யாழ். 
மாவட்ட விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இப்ப யான 
சந்தர்ப்பங்களில் உ ைளக்கிழங்கின் இறக்குமதிைய நி த்தி, 
யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற உ ைளக்கிழங்கிைன 
இலங்ைகயின் மற்ைறய மாவட்டங்களில் சந்ைதப் 
ப த் வதற்கு வாய்ப்  வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

இேதேவைள பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்க க்கு வழங்கப் 
ப கின்ற இடர்காலக் கடன் இலங்ைகயின் மற்ைறய 
மாவட்டங்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், யாழ். 
மாவட்டத்திற்கு மிகக் குைறந்தளேவ வழங்கப்ப கிற . இந்த 
இடர்காலக் கடைன ம் யாழ். மாவட்டம் உட்பட வடக்கு 
மாகாண விவசாயிக க்கு வழங்கி, வட பிரேதசத்தில் 
விவசாயத் ைறயிைன ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப தல் ேவண் ம்.  
 
அத் டன், ெதாடர்ச்சியான வரட்சியினா ம் திடீெரன 
ஏற்ப ம் மைழயா ம் உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கான சீரற்ற 
விைலவாசியா ம் பல ற் க்கணக்கான விவசாயிகள் 
2011-2012இல் வங்கிகளில் ெபற்ற விவசாயக் கடன்கைளத் 
தி ப்பிச் ெச த்த யாத நிைலயில் உள்ளனர். அந்தக் 
கடைன இரத் ச் ெசய்வதாக ம் அல்ல  அைரவாசியாகக் 
குைறப்பதாக ம் அரசாங்கத்தினால் ேதர்தல் காலங்களில் 
மக்க க்கு வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட . இதைன மக்கள் 
இன் வைர நம்பி ள்ளனர். ஆனால், இ வைர எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. சி  கட க்கு 
மட் ம் ச ைககள் ெசய்யப்பட் ள்ள .  

இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் ெகளரவ விவசாய அைமச்சர் 
அவர்கள் பின்வ ம் என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள  
இந்த ேமலான அைவக்கு வழங்குவார் என எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.  
 

(அ)  (i)  யாழ். மாவட்டம் உட்பட வடக்கு மாகாண 
மாவட்டங்களில் காலேபாகத்திற்கு ஏற்றவா  
பயிாிடப்ப கின்ற மரக்கறி வைககள் எைவ? 
என்பதைன ம்; 

 (ii) ேமற்ப , மரக்கறி வைககளில் மாவட்டத்தின் 
கர் த் ேதைவயிைனப் ர்த்தி ெசய்த பின், 

ேவ  மாவட்டங்க க்கு விற்பைனக்காக 
அ ப்பப்ப கின்ற மரக்கறி வைககள் எைவ? 
என்பதைன ம்; 

  (iii) அரச கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நிைலயத் 
தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப கின்ற வடக்கு 
மாகாண மாவட்டங்களின் மரக்கறி வைககள் 
ஏேத ம் உண்டா? என்பதைன ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) உள்நாட் ல் உற்பத்திற்கு ஏற்றவா  ெவங் 
காயப் பயிாின் ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா? என்பதைன ம்; 

 (ii) ெவங்காயம் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா?
அல்ல  ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றதா? 
என்பதைன ம்; 

 (iii) அப்ப யாயின் எந்ெதந்த நா களி ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ? அல்ல  
எந்ெதந்த நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப் 
ப கின் ? என்பதைன ம்  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
 

(இ) (i) உள்நாட் ல் உற்பத்திக்கு ஏற்றவா  உ ைளக் 
கிழங்கின் ேதைவ ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளதா? 
என்பைத ம்; 

 (ii) உ ைளக்கிழங்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப  
கின்றதா? அல்ல  ஏற் மதி ெசய்யப்ப  
கின்றதா? என்பதைன ம்; 

 (iii) அப்ப யாயின் எந்ெதந்த நா களி ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற ? அல்ல  
எந்ெதந்த நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப் 
ப கின் ? என்பதைன ம்; 

 (iv) யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற உ ைளக் 
கிழங்குக்கு விைல நிர்ணயம் ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா? என்பதைன ம்; 

 (v) அரச கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நிைலயத் 
தினால் யாழ். மாவட்டத்தில் விைளகின்ற 
உ ைளக்கிழங்கு ெகாள்வன  ெசய்யப்ப  
கின்றதா? என்பதைன ம்  

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) வடக்கு மாகாண விவசாயிக க்கு பயிர்ச் 
ெசய்ைக இடர்காலக் கடன்கள் அல்ல  
மானியம் வழங்கப்பட் ள்ளதா? என்பத ைன ம்; 

 (ii) அப்ப யாயின், விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்ட 
இடர்காலக் கடன்கள் அல்ல  மானியம் ெதாடர் 
பான விடயங்கள் பிரேதச ெசயலக ாீதியாகக் 
காட்டப்ப மா? என்பதைன ம்; 
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 (iii) 2011-2012இல் வங்கிகளில் ெபற்ற கடன்கைள 
ேமற்குறிப்பிட்ட காரணங்களினால் விவசாயிகள் 
ெச த்த யாமல் உள்ள  ெதாடர்பாக 
இன்ைறய நிைல என்ன என்பைத ம்  

  
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (විශව්විද ාල අධ ාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பல்கைலக்கழக கல்வி 
மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of University 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට අපි ඉදිරිෙය්දී 

උත්තරයක් ෙදනවා.We will answer that Question in the 
future. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Ministerial Statement by the Hon. D.M. Swaminathan. 
 

 

අවතැන්වූවන් සඳහා වන  සුබසාධන 
මධ ස්ථානවල අඩුපාඩු:  

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත තුමාෙග් පකාශය 

இடம்ெபயர்ந்ேதார் நலன் ாி 
நிைலயங்களில் நில ம் குைறபா கள்: 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 

இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  
LACK OF FACILITIES  IN WELFARE CENTRES FOR 
THE DISPLACED : STATEMENT BY MINISTER OF 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Rehabilitation, 
Resettlement and  Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேநற்ைறய தினம் ெகளரவ 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் நிைலயியற் கட்டைளயின் 
23(2)இன் கீழ் ேகட்கப்பட்ட வினாக்க க்கான விைடகள் 
வ மா : 
 

(i) யாழ். மாவட்டத்தில் 32 நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 அங்கத்தவர்கள் 
வசித்  வ வதைன அறிவாரா? 

 ஆம். யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள கீழ்வ ம் 7 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களி ள்ள நலன் ாி நிைலயங்களில் 
1,318 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 4,737 அங்கத்தவர்கள் 
வசித்  வ கின்றனர். அ  பிரேதச ாீதியாகத் 
தரப்பட் ள்ள .  

 

 (ii) ஆம் எனில், அங்கு வசிக்கின்ற மக்க க்கான 
உல ண , கு நீர், மலசலகூட வசதிகள், கல்வி 
வசதிகள், ன்பள்ளி, நலன் ாி நிைலயக் கூைரத் 
தி த்த ேவைலகள் மற் ம் மாற் த் 
திறனாளிகள், கணவைன இழந்த ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கான வாழ்வா 
தாரம் ஆகியன ெதாடர்பில் குைறபா கள் 
இ ப்பதைன அறிவாரா? 

 

  கடந்த அரசாங்கத்தின் தீர்மானத் க்கைமய 
நலன் ாி நிைலயத்தில் வசித் வ ம் கு ம்பங்க 

க்கான உல ண  2011ஆம் ஆண்  மார்ச் 
மாதத் டன் நி த்தப்பட் ள்ள . ேமற்ப  
நலன் ாி நிைலயங்க க்கு கு நீர், மலசலகூட 
வசதிகள், மின்சாரம் மற் ம் கழிவகற்றல் 
நடவ க்ைகக க்காக  3,744,900/- பாய் நிதி 
ஒ க்கப்பட்  நடவ க்ைககள் ேமற் ெகாள்ளப் 
பட்  வ கின்றன. அதற்கான விபரம் வ மா : 

   
  நலன் ாி நிைலயங்களி ள்ள ன்பள்ளிகள் 

மற் ம் ெபா ேநாக்கு மண்டபங்கள் என்பன 
ெசன்ற ஆண்  தி த்தம் ெசய்யப்பட்ட டன் 
அதற்கான தளபாடங்க ம் வழங்கப்பட்டன. 
ேம ம், இவ்வ டம் ப த்தித் ைற பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள நலன் ாி நிைலய 
ெபா ேநாக்கு மண்டபத் தி த்தத் க்காக  
290,000/- பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
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ெதா
.இ
ல. 

பிரேதச 
ெசயலாளர்  
பிாி  

நலன் ாி 
நிைலயங் 
களின்  
எண்ணிக்ைக 

கு ம்பங் களின் 
எண்ணிக்ைக 

அங்கத்தவர் 
களின் 
எண்ணிக்ைக 

1 நல் ர்   1       9      22 

2 சண் ப்பாய்   3     25    102 

3 உ வில்   9   383   1369 

4 ெதல் ப்பைள   6   435   1504 

5 ேகாப்பாய்   5   221     895 

6 கரெவட்    1     16       54 

7 ப த்தித் ைற   7   229     791 

  ெமாத்தம் 32 1318   4737 

ெதா. 
இல. ெசயற்பா  ெதாைக ( பாயில்) 

1 கழிவகற்றல் ெசயற்பா        672,200.00 

2 கு நீர் வழங்கல்    1,323,700.00 

3 கழிவகற்ற க்கான எாிெபா ள்       587,000.00 

4 கழிவகற்ற க்கான கூ க் 
ெகா ப்பன  

      615.000.00 

5 மின்சாரம்       547,000.00 

  ெமாத்தம்    3,744,900.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

  நலன் ாி நிைலயங்களின் கூைரகள் மற் ம் 
பக்கச்சுவர்கள் தி த்தத் க்காக தற் கட்ட மாக 
6,984 கூைரத் தக க ம் 93,548 அ  
மரத்த க ம் 690 கிேலா  கம்பி ஆணி ம் 
1,754,900/- பாய் கூ க்குமாக 15 மில் யன் 

பாய் வழங்கப்பட் ள்ள . ேம ம் 6 மில் யன் 
பாய் ெப மதியான ெபா ட்கள் வழங்குவதற் 

கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ெமாத்தமாக இவ்வாண்   24.8 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள .  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இவற்ைற ஆராய்ந்  பார்த் த்தான் எந்தள க்கு நிைலைம 

இ க்கிற  என்  ெசால்லலாம். உடன யான பிரச்சிைன 
என்னெவன்றால், மைழகாலம் வ கின்றப யால் ப தைடந் 
தி க்கின்ற கூைரகள் எல்லாவற்ைற ம் தி த்த ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, நான் அைமச்சராக இ ந்த காலத்தில் 
உல ண  நி த்தப்பட் ந்த . அதைன மீண் ம் வழங்கு 
வதற்கான யற்சிகள் எ த் ம் சாிவரவில்ைல. இந்த அரசின் 

லமாகவாவ  உல ணைவ அவர்க க்குக் ெகா க்க 
ந்தால் ெபாிய உதவியாக இ க்கும்.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அதற்கான  

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள நான் நடவ க்ைகெய க் 
கின்ேறன். கூைரப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் 
உடன யாக நடவ க்ைகெய த்தி க்கின்ேறாம்.  

மற் ம் மாற் த்திறனாளிகள் ெதாடர்பான திட்டங்கள் 
ச க ேசைவகள் அைமச்சினா ம் கணவைன இழந்த ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கான வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள் 
சி வர் அபிவி த்தி. மகளிர் விவகார அைமச்சினா ம் 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. 

 (iii)  ஆம் எனில், இ  ெதாடர்பில் நலன் ாி நிைலயங் 
க க்கான அ ப்பைட வசதிகள், வாழ்வாதாரம், 
கல்வி ேமம்பா  ஆகியன ெதாடர்பில் நடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ளனவா? 

  ஆம். ஆண் ேதா ம் அரச மற் ம் அரச சார் 
பற்ற நி வனங்களின் பங்களிப் டன் ேதைவகள் 
நிைற  ெசய்யப்ப கின்றன 

 (iv)  ஆம் எனில், இ ெதாடர்பாக ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
பற்றி ம் ேவைலகள் பற்றி ம் இந்த அைவக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

  ஆம். யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள ேமற்ப  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள நலன் ாி நிைலயங் 
களில் வசிக்கும் மக்களின் கு நீர் விநிேயாகம், 
கழிவகற்றல் மற் ம் மின்சார வசதிகளின் 
ெபா ட்  2015ஆம் ஆண் ன் தலாம் அைர 
யாண் ன் ெசலவினத்திற்காக பா 2,487,900 
ெதாைகயான  கீழ்வ மா  வி விக்கப் 
பட் ந்த .  

  தற்ேபா  நலன் ாி நிைலயங்களின் பராமாிப் 
பின்ெபா ட்  இ தி அைரயாண் க்காக  
1,547,000 பாய் நிதி கீழ்வ ம் பிரேதச ெசய 
லாளர் பிாி க க்கு வி விக்கப்பட் ந்த .  

  யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள நலன் ாி நிைலயங் 
களின் தி த்தத்தின்ெபா ட்  ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் ள்ள 21 மில் யன் பாய் நிதி பின் 
வ மா  பிரேதச ெசயலகங்க க்கு ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் த் தி த்தேவைலகள் நைட 
ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன.  
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[ගරු  ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්  මහතා] ெதா.
இல. 

பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  

ெமாத்த நிதி 
ஒ க்கீ  

( பாயில்) 
1 ெதல் ப்பைள     878,700.00 
2 உ வில்     564,000.00 

3 ப த்தித் ைற     108,000.00 
4 ேகாப்பாய்     673,200.00 

5 கரெவட்        67,500.00 
6 சண் ப்பாய்       12,000.00 

7 மாவட்ட ெசயலகம்     184,500.00 

  ெமாத்தம்  2,487,900.00 

ெதா. 
இல. 

பிரேதச 
ெசயலாளர் 

பிாி  
ெசயற்பா  ெதாைக 

( பாய்) 

1 

ெதல் ப்பைள 

கழிவகற்றல்     80,000.00 

2 தண்ணீர் வசதி     80,000.00 

3 ெதாழிலாளர் 
சம்பளம் 

    60,000.00 

4 எாிெபா ள்     80,000.00 

5 

ப த்தித் ைற 

கழிவகற்றல்     60,000.00 

6 தண்ணீர் வசதி   614,000.00 

7 ெதாழிலாளர் 
சம்பளம் 

    33,000.00 

8 மின்சாரம்   100,000.00 

9 ெபா  மண்டபம் 
தி த்தல் 

  290,000.00 

10 

உ வில் 
தண்ணீர் வசதி   135,000.00 

11 மின்சாரம்     15,000.00 

  ெமாத்தம்   1,547,000.00 

ெதா. 
இல. 

பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி  ெதாைக  ( பாய்) 

1 ப த்தித் ைற      2,182,550.00 

2 உ வில்      8,918,267.00 

3 ெதல் ப்பைள      7,596,120.00 

4 ேகாப்பாய்      1,328,847.50 

5 சண் ப்பாய்         779,362.50 

  ெமாத்தம்    20,805,147.50 
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  ெமாத்தமாக நலன் ாி நிைலயங்களின் 
அ ப்பைட வசதிக க்காக  25 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்  ேவைலகள் நைட ெபற்  
வ கின்றன. ேம ம், யாழ், மாவட்டத்தில் 
மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைக க க்காக ம் 
நலன் ாி நிைலய அ ப்பைட வசதிக க்காக ம் 
மற் ம் கு நீர், மலசலகூட வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்  பதற்காக ம் ெமாத்தமாக 
165 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்  ேவைலகள் 
நைடெபற்  வ கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மீள்கு  
ேயறிய மக்க க்கு ட்  வசதிகள் ஏற்ப த் 
திக் ெகா ப்பதற்காக ந ன ெதாழில் 

ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி கு கிய 
காலத் க்குள் 65,000 கைள அைமக்கும் 
திட்டத் க்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
வழங்கி ள்ள . இதற்குாிய ேமல் 
நடவ க்ைககைள என  அைமச்சு 

ன்ென த்  வ கின்ற . 

  நன்றி! 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்கும்ேபா  எனக்குச் சந்ேதாஷ 

மாக இ க்கின்ற . அந்த அறிக்ைகைய நான் ஒ ைற 
ஆராய்ந்  பார்த் விட்  என் ைடய பதிைல உங்க க்கு 
அறிக்ைகயாகத் த கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, what is your point of Order?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ගරු සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවලට 

ෙම් දක්වා සාමාජිකයන් පත් කර නැහැ. මීට කලින් පැවැති 
සම්පදාය, සියලුම මන්තීවරුන්ට තමන් ෙසේවය කරන්න කැමැති 
කාරක සභා 3 බැගින් නම් කර, අත්සන් කර ලිපියක් ලබා ෙදන්න 
කියන එකයි. එවිට අපට වඩාත් වැදගත්වන උපෙද්ශක කාරක 
සභා ෙතෝරා ෙගන එහි ෙසේවය කරන්න කැමැති බව සඳහන් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් 
ෙවලා සිටින ගරු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන්, -විෙශේෂෙයන් නවක 
මන්තීවරුන් 67 ෙදනා පත් ෙවලා සිටින අවස්ථාවක ඒ සියලුම 
මන්තීවරුන්ට- තමන්ෙග් අභිමතය පරිදි ෙම් කමිටු නිෙයෝජනය 
කරන්න පජාතන්තීය ඉඩකඩක් සලසා දීෙම් වගකීම  ඔබතුමා මත 
පැවෙරනවා. එම නිසා අපි කියන්ෙන්, උපෙද්ශක කාරක සභා පත් 
කරන්න කලින්, මන්තීවරුන් ඒ ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවලට 
පත් ෙවන්න තිෙබන කැමැත්ත විමසා බැලීෙමන් පසු ඒ ඒ කාරක 
සභාවලට පත්වීම කරන්න ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්න කියා.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අද සවස රැස්වීමක් තිෙබනවා. අපි එතැනදී ඒ 

සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර ඒකට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 
 

කැලණි ග  ෙඟ් ජලය දූෂණය වීම : නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත තුමාෙග් 

පකාශය 
களனி ஆற்  நீர் மாசைடதல் : நகரத் 

திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சாின் கூற்  

 WATER  POLLUTION IN KELANI RIVER : 
STATEMENT BY MINISTER OF CITY PLANNING 

AND WATER SUPPLY  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙගෝස්තු මාසෙය් කැලණි ග ෙඟ් සිදු 

වූ ජල දූෂණය පිළිබඳව ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඊෙය් ඉදිරිපත් කළ 
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

1. ඔව්. එය ෆර්නර්ස ් ඔයිල් ෙව්. ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණය 
බියුෙරෝ ෙවරිටාස ් ආයතනය මඟින් සිදු කර ඇත. තවද 
නියුක්ලිය ඇෙරෝමැටික් හයිෙඩොකාබන් විශේල්ෂණය 
පිළිබඳව ඉන්දියාෙව් SGS ආයතනෙයන් වාර්තාවක් 
ලබාෙගන ඇත. ඒ අනුව වි ශේල්ෂණය කරනු ලැබූ 
ඇෙරෝමැටික් හයිෙඩොකාබන් පමාණයන් උපකරණය 
මඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අවම මට්ටමටත් වඩා අඩු 
මට්ටමකින් පවතී. 

2. එම පරීක්ෂණ වාර්තාවන්ට අනුව 4-ෙමතිලිමයිඩෙසෝල් 
රසායනික සංෙයෝගය අඩංගු ෙනොෙව්. නමුත් රජෙය් රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ද සාම්පල් ලබාෙගන 
විශේල්ෂණය කරන ලද අතර, එහි පතිඵල අනුව තව දුරටත් 
අනාවරණය කරගත හැක. 

3. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිදු වූ 
ෙභෞතික පාඩුව රුපියල් 131,261, 300.00 වශෙයන් 
ගණන් බලා ඇත.  සමුදීය පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරියට 
රුපියල් මිලියන 2ක මුදලක් වැය වී ඇත. මීට අමතරව 
මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් විශේල්ෂණ ක්ෙෂේත පරීක්ෂණ 
ඇතුළු පසු විපරම් හා ඉදිරි අධ යන කටයුතු සඳහා දළ 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙව්.   

4. 1. ඔව්.   

 ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙමම ජල 
දූෂණය පිළිබඳව 2015.08.17වන දින බියගම ෙපොලීසියට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.  තවද, නීතිමය පියවර 
ගැනීම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් බව දන්වා 
ඇත.   

 අදාළ ආයතනෙය් පරිසර ආරක්ෂණ බලපතය 
තාවකාලිකව අත් හිටවන ලදී. 

4.2. නැත.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයකින් පසුව පනවන ලද 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව තාවකාලික පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපතය 21.08.2015 සිට 31.08.2015 දින දක්වා අවලංගු 
කර ඇත. එම ෙකොන්ෙද්සිවලට අදාළ වාර්තා ලැබී ඇති 
අතර, එම වාර්තා විශේල්ෂණය කරමින් පවතී. 

5.1. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල් ගණනය 
කර ෙගවා ඇත.  

5.2. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තක්ෙසේරු 
කරන ලද ෙභෞතික පාඩුව වන රු.131,264,300ක් වන මුදල 
ෙකොකා ෙකෝලා ආයතනය විසින් 23.09.2015 දින ෙගවා 
ඇත. මධ ම පරිසර අධිකාරිය ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය හා සමුදීය පරීක්ෂණ අධිකාරිය යන 
ආයතනවලට පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 1.5ක්, රුපියල් 
මිලියන 131ක් හා රුපියල් මිලියන 2ක් වශෙයන් වැය වූ 
මුදල් ඒ ඒ ආයතන විසින් ගණනය කර ඇත. 

6. ඔව්. ඒ සඳහා මධ ම පරිසර අධිකාරිය පූර්ව ආරක්ෂිත 
උපාය මාර්ගසථ්ාපිත කිරීම ඇතුළු සියලු ෙකොන්ෙද්සි සපුරා 
ඇති බවට දන්වා ඇත. 

7. ඔව්.  

පරීක්ෂණ  

(A) රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තවදුරටත් 
රසායනාගාර පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතී. 

(B) බලපතය තාවකාලිකව වලංගු කිරීම සඳහා පනවා ඇති 
ෙකොන්ෙද්සි පකාරව ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තා 
විශේල්ෂණය කර මීට අදාළව කර්මාන්තශාලාෙව් 
කියාකාරිත්වය පසු විපරම් කිරීම.  

(C) ෙමම සිද්ධිය මඟින් පරිසරයට සිදු වී ඇති හානිය පිළිබඳව 
තවදුරටත් අධ යනය කරමින් පවතී. 

නීතිමය පියවර 

 බියගම ෙපොලීසිය මඟින් මහර මෙහසත්ාත් අධිකරණෙය් 
නඩු අංක B/3696/15 යටෙත් නඩුවක් පවරා ඇත. 
අධිකරණ තීරණය ලැබීෙමන් පසු ඊට අදාළ නීතිමය 
කියමාර්ග ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

8. කැලණි ගඟ ආශිතව පිහිටි මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ෙතෝරා 
ෙගන අපජල විශේල්ෂණ සහිතව පසු විපරම් කටයුතු සිදු 
කිරීමට සැලැසම්ක් මධ ම පරිසර අධිකාරිය විසින් සකස ්
කර ඇති අතර, එම සැලැසම් පරිදි පසු විපරම් කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. ෙම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය අවශ  තාක්ෂණික සහාය ලබා 
ෙදනු ඇත.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතා වැදගත් සහ සංෙව්දී 

පශ්නයක්. ෙමොකද, ලක්ෂ හයකට ආසන්න ජල පාරිෙභෝගිකයන් 

ෙවත ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් ලබා ෙදන 
ජලය පිළිබඳව සියයට සියයක සහතිකයක් තිෙබන නිසා තමයි 
ඔවුන් එම ජලය පානය කරන්ෙන්.  

එම ජලෙය් වස තිබුෙණ් නම් ඔවුන් ඒවා පානය කරන්ෙන් 
නැහැ, කිසි ෙසේත්ම. ගරු ඇමතිතුමා කියන පරිදි දැන් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා, ෙකො කා ෙකෝලා සමාගෙමන් furnace oil මුදා හැරීම 
නිසා ජලය අපවිතතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ ජලය 
පිරිසිදු කිරීෙම් කියාවලිය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ගිය වියදමත්, මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් 
නිරීක්ෂණ වියදමත් පියවා ෙගන තිෙබනවා. ෙකොකා ෙකෝලා 
සමාගම විසින් රුපියල් ෙකෝටි දහතුනයි දශම එකක් -මිලියන 
එකසිය තිස්එකක්- ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයටත්, රුපියල් මිලියන 1.5ක් මධ ම පරිසර අධිකාරියටත් 
ෙගවා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජලය ෙම් 
රෙට් ජනතාව පාවිච්චි කළා.  අපවිත වූ ජලය පාවිච්චි කිරීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ජනතාවට ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳ 
කරන පරීක්ෂණ කවෙර්ද? ඒ අයට ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොන 
වන්දියක්ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳව මීට පසුව ෙදන සහතිකය 
ෙමොකක්ද? අපි කවුරුත් ෙගදර තිෙබන ටැප් එක ළඟට ගිහින් 
වීදුරුවට වතුර අරෙගන ෙබොනවා. ෙමතැන් සිට, ඒ වතුර සියයට 
සියයක් පිරිසිදුයි කියලා ෙදන සහතිකය ෙමොකක්ද? ජනතාවට 
සිද්ධ වුණා  furnace oil අඩංගු ෙවලා තිබුණ -මා කියන්ෙන් 
furnace oilවලට වඩා විෂ සහිත ෙද්වල් අඩංගු වී තිබුණු බවයි- 
ජලය පානය කරන්න. නමුත් ඇමතිතුමා කියනවා, රජෙය් රස 
පරීක්ෂක වාර්තාව තවම ඇවිත් නැහැ කියලා. අපි ඒක ආපුවාම 
බලමු. ඒ විෂ සහිත ජලය ජනතාවට ලබා දීම ෙහේතුෙකොටෙගන එම 
සමාගෙමන් වන්දියක් ගන්ෙන් නැද්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 20වැනි දා ඒ සමාගෙම් බලපතය අත්හිටුවනවා. 31 වැනි 
දා තාවකාලික බලපතය යළි ලබා ෙදනවා.  බලපතය යළි ලබා 
ෙදන ෙකොට මධ ම පරිසර අධිකාරිය විසින් පනවන ලද යම් 
නිෙයෝග සහ ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක් තිෙබනවා. ඉන් පසුව ෙම් වන 
විට මාස එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත වී තිෙබනවා. දැන් 
ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා, එම ෙකොන්ෙද්සි  
හරියාකාරව කියාත්මක ෙවනවාද කියලා අධ යනය කරනවා  
කියලා. ඇත්තටම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසිනුත් 
මධ ම පරිසර අධිකාරිය විසිනුත් ලබා ෙදන ලද ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අනුව ඒ සමාගම කටයුතු කරනවා නම් තමයි බලපතය ලබා දිය 
යුතුව තිබුෙණ්. දැන් ෙමතුමා කියන පරිදිම, බලපතය ලබා දීලා 
ඉවර ෙවලා, ඒ වාර්තා මාස එකහමාරක් තිස්ෙසේ අධ යනය 
කරමින් තිෙබනවා.  මධ ම පරිසර අධිකාරිය සහ ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය අෙප්ක්ෂා කරන ලද 
තත්ත්වයන්ට අනුරූපී වන පරිදි, අනුකූල වන පරිදි සකස් කරලා 
නැහැ කියලා ඒ වාර්තා වලින් කිව්ෙවොත්, ඊට පස්ෙසේ ඇති වන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
ඉල්ලීම ෙම්කයි. නිසි අධ යනයකින් පසුව, ඒ වාර්තා මධ ම 
පරිසර අධිකාරියත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන 
මණ්ඩලයත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූල නම් 
පමණක්, ෙම් බලපතය ලබා දිය යුතුයි. එෙසේ නැතිව, බලපතය 
ලබා දීලා ඊට අනුකූලද කියලා විමර්ශනය කිරීම කිසි ෙසේත්ම 
ෙයෝග  කටයුත්තක් ෙනොෙව්. ඒ නිසා මා ඇමතිතුමාෙගන් 
විමසනවා - පරිසර ඇමතිතුමා  තමයි වඩාත් ෙහොඳ- ෙම් වාර්තා 
අධ යනය කිරීමට ෙපර ෙම්  බලපතය ලබා දුන්ෙන්  ඇයි කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකත් අධිරාජ වාදී- 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
දැන් ඉතින් එතුමාට අධිරාජ වාදයත් ෙපනිලා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පත්තර හරහා අවශ  
නැති භීතිකාවක් ඇති කරන ව ාපාරයක් නිරන්තරෙයන් ෙගන 
යන බවක් අපි දකිනවා. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන 
මණ්ඩලය සහතික වනවා, විෙශේෂෙයන්ම අඹතෙල් සහ බියගම 
පවිතාගාරවල පමිතීන් පිළිබඳව. කැලණි ග ෙඟ් sample points 
12ක් තිෙබනවා. දිනපතා ෙම් sample points 12න්ම samples 
අරෙගන පරීක්ෂණයට ලක් කරලා ජලය පිළිබඳ අෙප් සහතිකය 
ලබා ෙදනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් අඹතෙල් සහ බියගම පවිතාගාර 
ISO 9001, ISO 2008 පමිතීන්ට අනුකූලව කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම බියගම ඒ පමිතීන්ට අනුකූල accredited lab එකක් 
තිෙබනවා. ඒ accredited lab එෙකන් ISO 17025 වැනි පමිතීන්ට 
අනුකූලව කටයුතු කරන බවට සහතික කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ගැන අවශ  නැති භීතිකාවක් ඇති කරන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. ෙම් සිද්ධිය වාර්තා වුණු විගසම අපි ජලය ෙබදා හැරීම 
නැවැත්තුවා. නවත්වලා, පර්ෙය්ෂණ කරලා, ඒ වාර්තා ලබා ෙගන- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් තමයි පශ්නය ආෙව්. තිෙබන 

තත්ත්වයට වඩා ජලය ෙවනස්, ෙවනත් අපවිත  ෙද්වල් මුහු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා, පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් පශ්නය එන ෙතක් ෙම් 
තත්ත්වය තිබුණා. එෙහම නැතිව, ජලපවාහන මණ්ඩලය 
පරීක්ෂණ කරලා වතුරට වස මිශ ෙවලා තිෙබනවා කියලා ෙසොයා 
ගත්තා ෙනොෙවයි. පානය කරන ලද  ජනතාව කිව්වා, "ෙම්වා වතුර 
ෙනොෙවයි,  ෙම් වතුරට ෙවන ෙවන ඒවා කළවම් ෙවලා තිෙබනව 
බවක් දැෙනනවා"  කියලා. ඉතින්, ජනතාව කියන ෙතක් ඉන්න 
පවිතාගාරවලින් වැඩක් තිෙබනවා ද?  ISO 9001  ෙවන්න පුළුවන්, 
ISO 9002 ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ෙමොනවා ගත්තත් වැඩක් නැහැ, 
අවසානෙය්දී මිනිසුන්ට ෙබොන්න දීලා තිෙබනවා නම්, විෂ සහිත 
ජලය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔය හැෙමෝම එකතු ෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරද්දී disturb කරන්න එපා.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Vibration damage එකක් සිදු ෙවලා ඊට පස්ෙසේ ජලයට 

අපදව  මිශ වුණා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. පිළිෙගන, ඒකට 
අදාළ වූ පියවර අරෙගන තිෙබනවා; අවශ  පර්ෙය්ෂණ කරලා 
තිෙබනවා. පරිසර අධිකාරිෙය් ඒ පමිතීන්ට අනුකූලව ෙම් සමාගම 
කටයුතු කළ යුතුයි කියන ඒ ෙකොන්ෙද්සිය මත නැවත ඒ බලපතය 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා මහ ජනතාවට ඒ සහතිකය ලබා ෙදනවාද?  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ සහතිකය ලබා ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි. ෙම් සිද්ධිෙයන් පසුව, කැලණි ග ඟ ෙදපැත්ෙත්ම 
තිෙබන විශාල පරිමාණෙය් කර්මාන්තශාලා හැත්තෑ ගණනක් 
ගැන  ඊට වඩා පසු විපරම් කරලා, නීතියට අනුකූලව කළ යුතු හැම 
ෙදයක්ම  කරන්න කියලා අපි නිෙයෝග පනවලා තිෙබනවා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.00 p.m. to 6.30 
p.m.. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට පථම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. මීට ෙපර 
ෙදවතාවක් ඔබතුමා මුණ ගැහිලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කටයුතු කිරීෙම් දී ඇති වී තිෙබන ගැටලු ගැන කරුණු ඉදිරිපත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා. පක්ෂ කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම විවාද සඳහා කාලය ෙවන් කිරීෙම් පශන්, පක්ෂ 
නායක රැසව්ීම් ඇතුළු අෙනකුත් කාරක සභාවල නිෙයෝජනය 
පිළිබඳ පශ්න සම්බන්ධෙයන් හා කලින් තිබුණු පූර්වාදර්ශ අනුව 
ඒ ඒ පක්ෂවලට අයිති හිමිකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළා. ඒ කිසිවක් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ෙම් 
දක්වා ඔබතුමා අපට දැනුම් දීලා නැහැ. අපි ෙපෞද්ගලිකවත්, ඒ 
වාෙග්ම සාමූහිකවත් ෙදවතාවකට වඩා ඔබතුමා සමඟ ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමාත් ඒ 
සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පශන්ය ඇද, ඇද යන්ෙන් නැතුව කරුණාකර ඔබතුමාෙග් 
නිශච්ිත තීරණය අපට දැනුම් දීමට පියවර ගන්න කියලා ෙම් 
ගරු සභාව ඉදිරිපිට දී ඔබතුමාට දැනුම් ෙදනවා. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. එදාත් මා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් 

සභාෙව් තිෙබන පතිපත්ති කියාත්මක වන ආකාරයට කටයුතු 
කරන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම් දීත් අපි 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා යම් යම් තීරණ ගත්තා. ඒ අනුව 
අවසාන තීරණය ෙම් සතිය තුළ දී මා තමුන්නාන්ෙසේට ලබා 
ෙදන්නම්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි පිළිගන්ෙන් 

පක්ෂ හයයි.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක තමයි මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ හයයි අපි පිළිගන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගත්ෙත් නැහැ, -   

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි.  [බාධා කිරීම්] ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීම්] 

එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පිළිගන්ෙන් පක්ෂය හයයි. අපි එතුමන්ලාව පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාෙව් සම්පදාය අනුව මම තීරණයක් ෙදන්නම්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන කිහිප වතාවක්ම 

කියා තිෙබනවා. ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්, මම කිව්වා. අවසාන තීරණය මම දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනත්  මම 

ඔබතුමාට ඉතාම කාරුණිකව දන්වන්න කැමැතියි. 2004 දී පැවැති 
මහ මැතිවරණයට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙයන් තරග කළා. ඊට පසුව ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අවුරුද්දක් ඇතුළත ඉන් ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීන පක්ෂයක් හැටියට ඒ පක්ෂයට ඇති 
අයිතිවාසිකම් පිළිගත්තා. ඒ පූර්වාදර්ශයත් ෙමතැන තිෙබනවා. පසු 
ගිය මැතිවරණයටත් අප එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් 
තරග කළාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් හිටිෙය් ඒ අයිතිවාසිකම් 
පිළිගත් තත්ත්වයක් යටෙත්යි. දැන් ෙමතැනට විතරක් අලුත් වූ 
කමයක් ෙමොකක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කරුණාකර 
ඔබතුමා ෙම් තීරණය ගන්න ඕනෑ සභානායකතුමාෙග් නිගමන 
අනුව ෙනොෙවයි. ෙම් තීරණය ඔබතුමා ගන්න ඕනෑ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙතක් පැවැති පූර්වාදර්ශයන් අනුවයි. 
කරුණාකර ඔබතුමා ඒ පූ ර්වාදර්ශයන්ට පිටුපාන්න යන්න එපා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ තීරණය  ගන්ෙන් මමයි.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.   

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ පක්ෂ 
ගණනාවක්  සිටියා. ඒ පක්ෂ ගණනාව හැටියට ආණ්ඩු පක්ෂය 
තුළත් පක්ෂ නායකයන් පිළිගත්තා. ඒ අනුව තමයි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් කාලය ෙවන් කෙළේ. විපක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතුමා ෙමොනවාද දන්ෙන්?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අයිතිවාසිකම් යට කර ෙගන යන්න 

ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම කරන්න බැහැ.  [බාධා කිරීම්] අපව කටින් බය 

ගන්වන්න බැහැ.  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මා සම්පදාය අනුව කටයුතු කරලා,  ඒ ගැන ෙම් සතිෙය්  

තීරණයක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙනෝනා ෙරදි කෑලි ගන්ෙන් කර්මාන්තවලින්,  - [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමනි, වාඩිෙවන්න. ගරු 

සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පුන පුනා කථා කිරීම ගැන 

මම විරුද්ධයි. ඔබතුමා තීරණයක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි. පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන පක්ෂ අප ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අෙප් සම්පදායක් තිෙබනවා. ඒ අනුව කියා කරනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්වා පක්ෂය ඇතුෙළේ පක්ෂ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කලින් ගණන් ගත්ෙත් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සම්පදාය ෙවනස්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 

එල්ලිලා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැහැ. ෙමතුමන්ලා hijack 
කරලා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද? [බාධා 
කිරීම්] ෙමතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එල්ලිලා 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, point of Order 

එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] එතුමාට ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is a point of Order being raised by Hon. Nalin 

Bandara Jayamaha.  
     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවත්, මමත් පක්ෂයක් විධියට ලියා පදිංචි 
වුෙණොත් මටත් ඉස්සරහා ආසනයක් ගන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් 
මටත් ඉස්සරහා ආසනයක් ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට මටත් ෙවනම 
පක්ෂයක් තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ගරු 

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාත් කියපු කාරණය ගැන මා යළිත් සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. පක්ෂ කිහිපයක් එකතු වී පිහිටුවා ගන්නා ෙපරමුණක් තුළ 
තිෙබන පක්ෂ සියල්ලම, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිදු වන කටයුතුවලදී 
පක්ෂ හැටියට   මීට ෙපර සිටි ගරු කථානායකතුමන්ලා  විසින්  
පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙහම නැහැ කියලා කියන්න එපා. ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව තමයි ඡන්දය දීලා පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරුන් පත් 
කර එවන්ෙන්. මන්තීවරුන්ෙග් කටවල් වහන්න පාර්ලිෙම්න්තුව 
කටයුතු කරනවා නම් විශාල ෙලසම මානව අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වන්ෙන් එමඟිනුයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙබොෙහොම 
පෙව්ශෙමන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කරන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. එය කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් සැබෑ විපක්ෂය නිහඬ කරන්න 
උත්සාහයක් දරනවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම උත්සාහයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] ෙම් 

ගරු සභාෙව් සම්පදායක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්]  එවැනි කිසිම 
උත්සාහයක් නැහැ.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -   

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමා, මා කථා කළාට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] මා තවත් විනාඩියක් පමණයි ගන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, -  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට - සැබෑ විපක්ෂෙය් පක්ෂ 

හැටියට - කථා කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අෙනකුත් කටයුතු ෙමෙහයවීෙම්දීත්,  ෙත්රීම් කාරක සභා ආදියත් 
අප විසින් නිෙයෝජනය වන්නට ඕනෑ. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය.  

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සම්පදායක් තිෙබනවා. මම 

ඒ සම්පදාය අනුව කියා කරන්නම්.  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා මෙග් අදහස් දැක්වීම නවත්වන්නයි හදන්ෙන්. ගරු 

සභානායකතුමා ඡන්දයක් ගැන කථා කරපු එක ෙමයට අදාළ 
නැහැ. රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමා පිළිෙගන තිෙබනවා, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සියල්ලම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ හැටියට.  

 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙවන ෙවනම - [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Are you going to deny that? I challenge you to deny 

that. -[Interruption.] I have the letter with me - the Hon. 
Prime Minister's letter.   

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත තුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමන්න, අගමැතිතුමාෙග් ලියුම.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොරු ලියුමක්. සභාගත කරන්න කියන්න.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ෙමතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්,  පක්ෂ පිළිගන්ෙන් 

නැහැ කියලා?  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔතැන ලියුමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් අය කියන ඒවා කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා.    

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පිහිෙටන් තමයි ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. යූඑන්පී එෙක් 
පිහිෙටන් ෙනොෙවයි ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඒක මතක 
තියාගන්න. ඔබතුමා ආෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පිහිෙටන්. 
දැන් කථා කරනවා ෙවනත් ෙදයක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රවුෆ ් හකීම් අමාත තුමා. [බාධා කිරීම්] Let Hon. Rauff 

Hakeem speak. -[Interruption.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් ආෙව්ගශීලිව හඬ නඟන 

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් ඒ ආෙව්ගය මම 
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පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඒ ආෙව්ගය තිබිය යුතුමයි. ඒක 
ෙහොඳයි; පජාතන්තවාදයට ෙහොඳයි. ෙම් සභා ගර්භය තුළ දැන් 
එතුමා  ෙම් විධියට කථා කළාට, අවස්ථාවාදිව කථා කරන්න බැහැ.  
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි  මටත් ඕකම සිදු වුණා. මාත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙකොටස්කාර පක්ෂයක් හැටියට තරග කළා 
කිව්වා. ඒ නිසා මෙග්ත් අයිතිවාසිකම් ෙම් වාෙග්ම අහිමි වුණා. 
එතෙකොට ෙමතුමා තමයි පධාන සංවිධායක හැටියට ඒ 
අයිතිවාසිකම් මට අහිමි කෙළේ.  [බාධා කිරීම්] එෙහමනම් ඒකට 
ෙමොකක්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්?[බාධා කිරීම්] අවස්ථාවාදීව කථා 
කරන්න එපා.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්.  ෙමතුමා  මෙග් නම 

සඳහන් කළා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.  [බාධා 

කිරීම්] He did not mention a name.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have no conflict with the Hon. Rauff Hakeem. 

Whether he belongs to the UNP,  SLFP or any other 
party, he is jumping from one side to another every year. 
That is his choice. But, that decision was given by the 
Hon. Speaker, not by me, Hon. Rauff Hakeem.  So, you 
better correct yourself.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම්දී යම් යම් තීරණ ගත්ත බව ගරු මන්තීතුමන්ලාට මම 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාත් ඇවිත් විවිධ 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  මට අනුගමනය කිරීමට සම්පදායන් 
තිෙබනවා;  යම් යම්  රීති තිෙබනවා. ඒවාත් බලලා, ඒ වාෙග්ම 
පක්ෂ නායකයන්ෙග් අනුමැතියත් විමසා, අදහස් විමසා, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් විමසා ෙම් සතිය තුළ තීරණයක් ලබා 
ෙදන්නම්.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පූර්වාදර්ශත් අනුගමනය 

කරනවා ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පූර්වාදර්ශ ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල තිබුණා.  ඒවාට ෙහේතු තිබුණා, 

ගරු මන්තීතුමා.  ඒ නිසයි කියන්ෙන් මට ඒවා බලලා තීරණයක් 
ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඔබතුමන්ලාට 

අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  කථා කිරීෙම් 
නිදහස මම පිළිගන්නවා.  කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි.  
ෙමොකද, අපත් ඒ ගැන කථා කළා. ඉතින් කථා කිරීෙම් නිදහස 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා ෙදන්නම්. ඒ අවස්ථාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා ෙදන්නම්.  ඒකට බාධා ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  නමුත් සම්පදායන් තිෙබනවා.  ඒ සම්පදායන් 
අනුගමනය කරන්න මට සිද්ධ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථා කිරීම එකක් විතරයි.  නමුත් 

ඔබතුමන්ලාෙග් රජය දැන් ෙම් ඉදිරිෙය්දී ෙගන යන්නා වූ 
කියාදාමෙය්දී සියලු පක්ෂවල සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.  
එතෙකොට ඒ සහෙයෝගය ඉල්ලනෙකොට ඔය ගන්නා නිගමනය 
මත ද අපි සමඟ ඔබතුමන්ලා වැඩ කරන්ෙන්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමන්ලා කියූ එම ඉල්ලීම අපි සලකා 

බලනවා.  ෙම් සතිය ඇතුළත ඒ තීරණය ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔය කියන ෙදෙගොල්ලන්ෙග් සම්මුතිෙයන් පමණක් යන්න 

පුළුවන් ද? එෙහම රටක් ෙගනියන්න බැහැ. සියලු පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් අදහස්වලට කන්ෙනොදී 
ෙකොෙහොමද ඔය කියන යහ පාලන පතිපත්තිය ෙගන යන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්? 
කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමා අපක්ෂපාතීව කියා කරයි 
කියලා අපි ඔබතුමා ගැන යම් විශ්වාසයක් තැබුවා. සම්පදායයන් 
ෙදස බලා, ඒ වාෙග්ම රෙට් අනාගත අරමුණු ගැන බලා කාෙග්ත් 
සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට අවශ  වන විධියට කටයුතු කරන්න 
කියලා ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි මම ඒ සම්පදායන් ගැන බලලා, අතීතෙය් තිබූ 

සම්පදායන් ගැනත් අනික් අවස්ථා ගැනත් බලලා ෙම් සතිය 
ඇතුළත ඒ තීරණය ලබා ෙදන්නම්.   

මීළඟට සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී, ෙත් සහ රබර් සඳහා සහතික මිල  
ெநல், ேதயிைல மற் ம் இறப்ப க்கான உத்தரவாத 

விைல  
 CERTIFIED PRICE FOR PADDY, TEA AND RUBBER 

 
[අ.භා. 1.42] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ෙයෝජනාව මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙමො ෙහොත, අෙප් රෙට්  උතුර, 
දකුණ, නැෙගනහිර, බස්නාහිර, කඳුකරය යන සෑම පළාතකමත්, 
සෑම දිස්තික්කයකමත් ජනතාවත්, රෙට් ආර්ථිකෙය් පධාන 
නිෂ්පාදන  කියාවලියත් සම්පූර්ණෙයන් අනතුරට පත්වී තිෙබන 
ෙමොෙහොතක්; වී, ෙත් සහ රබර් සහතික මිල කියාත්මක කිරීමට 
රජය ගත් උත්සාහය සම්පූර්ණෙයන් අසාර්ථක වී තිෙබන 
ෙමොෙහොතක්.   

2015 අය වැය මඟින්  වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක 
සහතික මිලක් ද, ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක සහතික 
මිලක්  සහ RSS 1 රබර් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 350ක සහතික 
මිලක් ද  රජය මඟින් නියම කරනු ලැබ,  ඒ ක්ෙෂේතවල ජනතාවට;  
වී ෙගොවීන්ට, රබර් නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින ජනතාවට, කුඩා සහ 
මහා පරිමාණ වශෙයන් ෙත් නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින අයට එය 
ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා.  අද ඒ ෙපොෙරොන්දුව අසත යක් 
බවට පත්වී තිෙබනවා.  රජය අසත  පකාශ කළාට කමක් නැහැ.   
නමුත්  ෙම්වාෙය් ජීවත් වුණු ජනතාව අද පත්වී තිෙබන භයානක 
අන්තරාදායක තත්ත්වයට වහාම රජය මැදිහත් කරවා ගැනීම 
සඳහායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන්.   

ෙවෙළඳ ෙපොළ පාලනයට පමාණවත් වී ෙතොග මිල දී ගැනීම 
සඳහා ෙමෙතක් වැය කරන ලද රුපියල් මිලියන 7,300 පමාණවත් 
ෙනොවන බව අද රජය පිළිෙගන තිෙබනවා.  අද ෙගොවි ජනතාවට වී 
කිෙලෝවක් විකුණන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කීයට ද? රජය රුපියල් 
50ට වී කිෙලෝවක් ගන්නවා කිව්ව ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කර 
තිෙබනවා ද? අද වී කිෙලෝවක් මිල දී ගන්ෙන් රුපියල් 29ට, 
රුපියල් 30ට. සමහර තැන්වල ඊටත් වඩා අඩුයි. ෙගොවි ජනතාව 
විශාල අර්බුදයකට අද මුහුණ පා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, වී ෙගොවීන් තම අස්වැන්ෙනන්  
ෙකොටසක් තමන්ෙග් පවුල ජීවත් කරවීම සඳහා තබාෙගන අනික් 
ෙකොටස අෙළවි කරන බව ඔබතුමා දන්නවා. එෙසේ අෙළවි කර 
ලබා ගන්නා ආදායෙමන් තමයි ඔවුන් ඊළඟ කන්නය සඳහා 
සූදානම් ෙවන්ෙන්. ඔවුන් ණය ගන්නවා. ඔවුන් කෙඩ්ට ණයයි; 
බැංකුවලට ණයයි; ෙගොවිජන ෙසේවා බැංකුවලට ණයයි. රජය ෙම් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ෙම් විහිළුව කරෙගන යන්ෙන් ඇයි, ෙම් 
හානිදායක තත්ත්වය ඇති කරන්ෙන් ඇයි කියලා අප ඉතාම 
ඕනෑකමින් ෙම් අවස්ථාෙව් රජෙයන් පශ්න කරන්නට ඕනෑ.  

රජය ෙම් ගැන කථා කළා ඇති. ඔබතුමන්ලා ජනවාරි මාසෙය් 
08 වැනි දා තමයි ආණ්ඩු බලය ලබා ගත්ෙත්. අද අප ඉන්ෙන් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්. ෙහට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 08 වැනි දා. ෙම් 
මාස දහය තුළ ආණ්ඩුව වී මිල ස්ථාවර තත්ත්වයකට ෙගෙනන්නට 
අසමත් වී තිෙබනවා. අගාමාත තුමා පධාන ආණ්ඩුවට අප 
කියනවා, ලක්ෂ සංඛ ාත ජනතාවක් අද අන්තරායදායක 
තත්ත්වයකට වැටී තිෙබනවාය කියලා. එක පැත්තකින් කියනවා,  
ෙම්වා ගබඩා කරන්න තැන් නැහැ කියලා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 

ඉඳ ෙගන අවුරුදු විස්සක් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා. ආණ්ඩුව 
අරෙගන දැන් ඒ කථාවම කියනවා. කිව්ෙව්   අසත  ෙනොෙවයි නම් 
ඡන්දයට කලින් තමුන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව සූදානම් 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රජය පැවති කාලෙය් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට වී මිල දී ගැනීමට සහතික 
මිලක් ලබා දුන්නා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට මුදල් 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු බාර වන ෙකොට ඒ අමාත ාංශ  හරහා 
මුදල් ලබා දුන්නා. ෙපෞද්ගලික වී මිල දී ගන්නන්ට ෙව්වා, රජෙය් 
ගබඩාවලට ෙව්වා, දිසාපතිවරුන්ට ෙව්වා ෙම් පහසුකම් ලබා දීලායි  
ෙම් තත්ත්වය සමනය කර ගන්නට සහ ෙගොවි ජනතාවෙග් ජන 
ජීවිතය ආරක්ෂා  කර ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ්, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

2015 අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ෙත් හා රබර්වලට සහතික මිල 
කියාත්මක කිරීම සඳහා පිළිෙවළින් රුපියල් මිලියන 5,000ක් සහ 
රුපියල් මිලියන 3,600ක් ෙවන් කරනු ලැබූව ද, එකී මූල  සම්පත් 
සහතික මිල කියාත්මක කිරීම අරබයා ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම 
ෙලස උපෙයෝජනය කිරීමට රජය අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 04 වැනි දා, “the Sunday Times” 
පුවත් පෙත් පළ වුණු ලිපියක් මා කියවන්නට කැමැතියි. I just 
want to make a  reference to "the Sunday Times” of October 
4th, a very interesting newspaper, which has a lot of 
connections to the family of Hon. Prime Minister.   

ෙම් පත්තරෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? වැවිලි කර්මාන්ත  ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා, දැන් ෙත් මිල  සම්පූර්ණෙයන් පහළට වැටිලා 
කියලා. එහි  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"Tea auction prices in 2014 which started out in January at  
Rs.509.78 per kg came down to Rs. 443.04 in December and 
continued to fall to Rs. 396.55 in May but then picked up marginally 
to Rs. 400 and then dropped again to Rs. 385.51 in August this  
year. "  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙත් කර්මාන්තෙය් නිරත වී සිටින 
සුළු ෙගොවීන් වාෙග්ම සාමාන  ජනතාවත් ෙත් වගාව සඳහා 
උනන්දු  කළා; ෙත් වවන්න ඔවුන්ට උදවු දුන්නා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
අද සම්පූර්ණෙයන් අඩපණ ෙවලා අවුල් ජාලයක් බවට පත් ෙවලා  
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයම තමයි රබර්වලටත් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. 
වැවිලි කර්මාන්ත ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා, "සල්ලි 
නැහැ, සල්ලි නැති නිසා ෙම් ආධාර දැන් ෙදන්න බැහැ, ඒක අපි 
නවත්වනවා" කියලා. දැන් ඒ ආධාර ලබා දීම නවත්වලා 
තිෙබනවා. රබර් සඳහා දුන්නු ආධාර නවත්වලා තිෙබනවා. රබර් 
කර්මාන්තයටත්, ෙත් කර්මාන්තයටත්, අෙප් රෙට් ෙක්න්දීය 
නිෂ්පාදනෙය් ෙයදී සිටින වී ෙගොවිතැනටත් ඇති වී තිෙබන 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයට ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව හැටියට ඔබතුමන්ලාට 
වැඩක් කර ගන්න බැරි ද, ඔබතුමන්ලාට ඒ සඳහා සල්ලි නැද්ද, 
තිෙබන සල්ලි ෙබදා ගන්න බැරි ද කියන පශ්න තමයි ෙගොවි 
ජනතාවෙග් සහ නිෂ්පාදකයාෙග් පැත්ෙතන් අප අහන්ෙන්. අද                      
ශී ලංකාව තුළ ලක්ෂ සංඛ ාත වී  ෙගොවීන් ද, ෙත් හා රබර් 
වැවිලිකරුවන් ද ඉතිහාසෙය් කවර දිනකවත් ෙනොවූ අයුරින් 
පීඩනයට ලක් වී තිෙබනවා. වී විකුණාගත ෙනොහැකිව දිගු 
ෙපෝලිම්වල දින ගණන් රස්තියාදු වී හිස් අතින් ආපසු ෙගදර යන 
ෙගොවීන් ෙමන්ම, ස්වකීය අස්වැන්න ඉතා අඩු මිලට ෙවෙළඳුන්ට 
හා ජාවාරම්කරුවන්ට විකුණා අලාභ විඳ දරා ෙගන ෙලොරිවලින්, 
ට්රැක්ටර්වලින් ආපහු යන ෙගොවීන් දින පතා රූපවාහිනිෙයන් දැක 
ගන්න ලැෙබනවා.  

වගා ණය ෙගවා ගත ෙනොහැකිව ෙසෝ සුසුම් ෙහළමින් ලත වන 
ෙගොවීන්ෙගන් යැපුම් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය මුහුණා පා ඇති 
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අර්බුදය ෙත්රුම් ගත යුතුය කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ආණ්ඩුවට 
කියනවා. 

කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඇතුළු සමස්ත ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ 
දී සිටින මිල හා මූල  අර්බුදය ෙහේතුෙවන් ෙත් කර්මාන්තශාලා 
එකින් එක වැසී යෑම ආරම්භ වී තිෙබනවා. ෙමම භයානක 
අනතුරට අපි ආණ්ඩුෙවන් පැහැදිලි පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ෙබොෙහොමයක් පෙද්ශවල රබර් කිරි කැපීම නවතා දමා ඇති 
අතර, එකී කර්මාන්තෙයහි නියුතු විශාල පිරිසකෙග් ජීවෙනෝපාය 
අහිමි වී තිෙබනවා. ෙම්වා පවත්වා ෙගන යන්න නම්, ඒ සඳහා 
කම්කරුවන් ෙයොදවන්න ඕනෑ. ආදායමක් නැතිව ෙකොෙහොමද 
කම්කරුවන් ෙයොදවන්ෙන්. වල් ෙනලන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි 
වැවිලි කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් ඒ 
අයට ෙගවන්ෙන් කවුද? කිසිම ආදායමක් නැති තත්ත්වයකට ෙම් 
ක්ෙෂේත පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් පමාණය සම්පූර්ණෙයන් 
දුන්ෙනත් නැහැ. අඩයි දුන්ෙන්. ආණ්ඩුව පුරසාරම් ෙදඩුවාට අද ඒ 
අඩත්  ලබා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා.  

උක්ත කරුණු අනුව ශී ලංකාෙව් වී, ෙත් සහ රබර් වගාෙව් 
නියුතු හා ඒ මත පදනම්ව ජීවෙනෝපාය සකසා ගනු ලබන ලක්ෂ 
සංඛ ාත ජනතාවක් මුහුණ දී ඇති සුවිශාල අර්බුදෙයන් රට ෙගොඩ 
ගැනීම සඳහා රජය මඟින් කඩිනමින් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
සලසා ෙදන ෙලසට ද, එෙතක් රජෙය් මූල  හිඟතාව නිසා නවතා 
දමා ඇති සහතික මිල ලබා දීම වහාම ආරම්භ කරන ෙලසටද 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා ෙමොන යම් ෙහෝ ආකාරයකින් මූල  
පතිපාදනය ලබා ෙදන්න.  

ගරු සභානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර 
කනගාටුෙවන් වුවත් මා ෙම් කාරණාව කිව යුතුයි. දැන් මුදල් 
ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය විතරයි. එතුමා 
භාණ්ඩාගාර ඇමති. මුදල් තිෙබන්ෙන්, බැංකු ටික තිෙබන්ෙන් 
ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් යටෙත්. අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබන්ෙන් තවත් ඇමතිවරෙයක් යටෙත්. ශී ලංකා මහ බැංකුව 
තිෙබන්ෙන් අගමැතිතුමා යටෙත්. ෙම් හතර පූට්ටුව එකතු ෙවලා 
ෙහෝ ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැන් කරන ජනතාවත්, රබර් වගාව කරන 
ජනතාවත්, ෙත් වගාව කරන ජනතාවත් එම කර්මාන්ත අත හැර 
දමා අනාථ වන්නට මත්ෙතන් මැදිහත් ෙවන්න. ආණ්ඩුෙව් 
පිළිෙවත සහල් නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියාට උදවු ෙනොදී 
ඇෙමරිකානු පිටි ෙගනැල්ලා ලංකාවට ෙදන්න නම් ඒකත් 
කියන්න. ෙමොකද, ඔබලා වන්දනා කරන්ෙන් එවැනි ෙමෝඩ 
පතිපත්ති බව අපි ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා.  

ෙගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනෙය් ෙයදිලා, නිෂ්පාදන අපනයනය 
කර රටට ආදායමක් ලබා ෙදනවා. ඒ ලැෙබන අපනයන ආදායම 
රෙට් ඉතුරු කරනවා නම්, ෙම්ක තමයි ජාතික ආර්ථිකයක ෙකොඳු 
නාරටිය වන්ෙන්. මම මීට වඩා- [බාධා කිරීමක්] මම ඇෙමරිකාෙව් 
ඉෙගන ගත්ත නිසායි කියන්ෙන්. ඔබතුමා කියවා බලන්න 
ඇ ෙමරිකාෙව් ජනාධිපති තරගය ගැන. කවදාවත් නැති විධියට දැන් 
ඇෙමරිකාෙව් ජීවත් වන දුප්පත් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් තරගෙය්දී 
කටයුතු කරනවා. Hon. Speaker, 51 million people in the US 
are living on food stamps. So, do not think that the US is 
having a rosy economy and you all will have lucky chances 
of getting funding. It is not going to be so. Let us accept this 
serious situation. 

I do not want to take more time. ගරු කථානායකතුමනි, 
අෙනක් අයට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසා ෙම් 
කාරණාව කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නයි යන්ෙන්. අද 

කම්කරුවන්ට ලැබිය යුතු EPF පමාද වනවා, ETF පමාද වනවා. 
ෙගොවි ජනතාව ගත්ත ණය අය කර ගැනීම සඳහා ගන්න කියා 
මාර්ග වහාම අත් හිටවන්න කියා මම රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
රබර් වගාව සඳහා ඒ අය ගත්ත ණය ෙවනුෙවන් බැංකු කටයුතු 
කිරීම වහාම අත් හිටුවන්න. ෙත් වගාව සඳහා ගත්ත ණය ගැන 
කටයුතු කිරීම වහාම අත් හිටුවන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා කුඩා ෙත් වතු නිෂ්පාදන ව ාපාරෙය් 
ආරම්භකයා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් පශ්නය. ඒෙක් වහන්න 
ෙදයක් නැහැ. පශ්නයක් තිෙබනවා. පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම 
සඳහා රජය මැදිහත් ෙවන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 

මහතා. 
 
 

[අ.භා. 1.54] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා මිත ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව මම ස්ථීර කරනවා. අපි 
රජයත් සමඟ සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ පතිපත්ති 
කියාත්මක කිරීෙම්දී පරිපාලන සහ ෙවනත් අර්බුද රෙට් ඇති 
ෙවනවා නම්, ඒවාට පතිකර්ම  දුප්පත් ජනතාවට ලබා ෙදන්නට 
කැබිනට් මණ්ඩලය තුළත්, ඉන් පිටස්තරවත් අපි අරගල කරනවා 
කියා මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ඒ ජනතාවෙග් පශ්න අපි 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

දැන් බලන්න. ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ පතිපත්ති ගැන අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. වී කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 50ක් 
කරනවා නම්, ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 80ක් කරනවා 
නම්, රබර් කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 350ක් ෙගවනවා නම් අපි 
විරුද්ධ නැහැ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙහොඳ ෙද් කියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා විශාල 
අවුලක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රැකියා 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිම රැකියා පමාණයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය්. ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් අඩු පාඩුවක් වුෙණොත්, පසු බෑමක් වුෙණොත් ෙම් රෙට් 
අති විශාල ජනතාවකට, තවත් විධියකින් කියනවා නම් අපට 
ඡන්දය දුන්න ජනතාවට ෙනොෙයක් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ 
පාන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ 
පතිපත්තිය ෙහොඳ වුණාට ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී ඇති වන 
ගැටලු ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්නලා දීලා ඒවාට පතිකර්ම ලබා 
ෙදන්න.  

දැන් බලන්න. ෙම් රෙට් පධාන කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 
නිෂ්පාදන තමයි වර්තමාන ආර්ථිකෙය් සාර්ථකම ෙකොටස ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා අද ෙම් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කර  තිෙබනවා. ඒක එක පක්ෂයක ජයගහණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සියලුම පක්ෂ එකතු ෙවලා -කුඹුරු පනත 
තිබුණා, මහවැලිය තිබුණා, සහන මිලට ෙපොෙහොර ලබා දීම සිදු 
වුණා: වාරිමාර්ග පහසුකම් තිබුණා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම එකතු කර- 
අද ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බවට පත් කර තිෙබනවා. නමුත් 
පරිපාලනය තුළ විශාල අර්බුද ඇති කර තිෙබනවා. බලන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "Mid-Year Fiscal Position Report - 
2015" එක.  අඬු බඬු කපාපු මුදල් අමාත ාංශෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ඒ වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා, 2015 වර්ෂෙය් 
මුල් කාර්තු ෙදෙක් අෙප් ආර්ථිකය ඇදෙගන යන්ෙන් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙය් ඇති වුණු වර්ධනය නිසා බව.  කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් 
අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා, ෙසේවා ක්ෙෂේතෙයන් අපි ආපස්සට 
ගිහිල්ලා. තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙවයි. මම අලුත් වාර්තාවක් 
බැලුවා. ඒ වාර්තාවට අනුව අෙප් සංචාරක ඉලක්කවලට අපට 
යන්න බැහැ. පිට රටින් ෙම් රටට එන විෙද්ශ විනිමය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් රට ආර්ථික 
වශෙයන් දැවැන්ත අර්බුදයකට මුහුණ දුන්න රටක් බව. අපි ඒකට 
විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ.  

දැන් බලන්න. වී පශ්නය වී මිලදී ගැනීෙම් පමාණයට ලඝු කර 
තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට දන්නවා, අෙප් වී වගා 
ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් නිෂ්පාදනය තිෙබනවාය කියලා.  ඒවා මිලදී 
ගැනීම තිෙබනවා. සාධාරණ මිලක් ෙගවීෙම් පශ්නය තිෙබනවා. 
ඊට පසු ඒවා ෙකටීෙම් සහ ගබඩා කිරීෙම් පශ්න තිෙබනවා. ෙබදා 
හැරීෙම් පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා රැක ගැනීෙම් පශ්න - 
post-harvest crisis-  තිෙබනවා. ඒක සංකීර්ණ පශ්නයක්. ඒ 
පශ්නෙය් සංකීර්ණභාවය ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව, පතිඵල 
බලන්ෙන් නැතිව වී ගන්න පමාණය විතරක් ගැන හිතලා ජනපිය 
ෙවන්න තීන්දු ගත්තාම මුළු ක්ෙෂේතයම අර්බුදයට පත් ෙවනවා.  
"මුදල් ෙවන් කළා" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වාට ෙමොකක්ද පසු 
බිම? හැම දාම ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනෙයන් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, සියයට 15ක් විතරයි රජය මිලදී 
ගන්ෙන්. ෙමච්චර මුදල් ෙවන් කළා කියා ආඩම්බරෙයන් පකාශ 
කරනවා. නමුත් වී නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 85ක් තරම් අති විශාල 
පමාණය ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මුදලාලිලා මිල දී ගන්ෙන්. 
සමස්ත වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15ක් මිල දී ගන්න අපි ෙමච්චර 
වියදම් කළා කියා ෙමතැනට ඇවිල්ලා පුරසාරම් කිව්වාට ෙම් 
පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ.  අද වන විට පශ්නය  ෙවනත් 
පැත්තකට ගිහින් තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන කියා 
තිෙබනවා. හැම ෙදනාම රජයට වී විකුණන්න හදනවා. ඉස්සර 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 15ක් ගත්ත රජයට පුළුවන්ද, එක 
කන්නයකදී සියයට 100ක් වී ගන්න?  

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමිය, ඔබතුමිය ඒ ගැන 
දන්නවා ෙන්. අම්පාෙර් ඒ විධියට ගන්න පුළුවන් ද? අම්පාෙර් හැම 
ෙගොවියාෙග්ම වී නිෂ්පාදන රජයට ගන්න පුළුවන්ද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ගන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. 
නමුත් තව විශාල ෙකොටසක් තිෙබනවා ෙපෞද්ගලික මුදලාලිලාෙග් 
කටයුතු තුළ. අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් හැම ෙගොවියාම තමන්ෙග් 
වී ටික රජයට විකුණන්න ගිහිල්ලා ඒක කර ගන්න බැරිව 
ළතැවීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය පිළිගත්ෙත් නැත්නම් මුළු රටම 
ෙලොකු අර්බුදයකට යනවා. ඉස්සර guaranteed price scheme 
එකක් තිබුණා. නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක්, 30ක් රජය ගත්තාම 
අෙනක් ටික ඉෙබ්ම ඒ ගණනටම ඉස්සිලා යයි කියලා තමයි 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ, අෙනක් පැත්ත 
ෙවන්ෙන්. වී ටික විකුණා ගන්න බැරි ෙගොවියා කීයකට ෙහෝ 
විකුණලා යනවා.  රජයට සහතික මිලට විකුණන්න බලාෙගන 
ඉන්නවා. නමුත් ඔය කියන විධියට කිෙලෝවක් රුපියල් 50ට 
විකුණා ගන්න බැරි වුණාම කිෙලෝව රුපියල් 25ට, 30ට ෙහෝ 
විකුණලා යනවා. ඒකෙන් සත ය? ඇයි ඉතින් ඒකට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?  ෙම් රෙට් ඉතාම සාර්ථක ක්ෙෂේතය අද 
අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙත් කර්මාන්තය ගැන මෙග් හිතවත් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා ෙහොඳට දන්නවා. ෙත් අෙප් පළාෙත් පධාන ෙබෝගයක්. 
අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට නැඟිටලා කියන්න 
පුළුවන් ද ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් හැම ෙත් නිෂ්පාදකයාටම සල්ලි 
ලැබුණා කියලා. කියන්න පුළුවන් ද? මම හිතන්ෙන් නැහැ ඒක 
කියන්න පුළුවන් කියලා. අපි කාටවත් කියන්නට බැහැ. ඒ සඳහා 
මහන්සි ෙවනවා. මම දන්නවා, මෙග් හිතවත් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අෙප් ආසනයටත් ඇවිල්ලා 50 ෙදෙනකුට 
විතර සහනාධාර දුන්න බව. කී ෙදෙනකුටද දුන්ෙන්? 50 
ෙදෙනකුටද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ඒක නවත්වලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
300කට දුන්නා, ෙදවතාවක්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නමුත් කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද? ඒ 300 කියන්ෙන් සියයට 

කීයක් ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඒක වැරදියි. ඒ ෙත් 

සහනාධාරය ෙදන්ෙන් පමිතිය අනුවයි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ෙත් සහනාධාරෙයන් ආවරණය ෙවන්ෙන් ෙත් නිෂ්පාදනය 
කරන අයෙගන් සියයට 70යි. සියයට 30ක් ආවරණය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පමිතියට ෙත් හදන අයට විතරයි අපි සහනාධාරය 
ෙදන්ෙන්. හැම ෙකනාටම ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොෙත් විධියට ඒක හරි. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, මමත් 

රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙවලා හිටි නිසා මමත් දන්නවා, නීතියට වී 
ගන්න ගිෙයොත්, නීතියට ෙත් ගන්න ගිෙයොත්, නීතියට රබර් ෂීට් 
ගන්න ගිෙයොත් කවදාවත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. නිලධාරි 
යාන්තණය ෙනොෙයක් විධියට ඇවිල්ලා, ඒ වැෙඩ් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අවසානයට නරක නාමය එන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා කරුණාකර -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාව අරෙගන කථා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපෞද්ගලික අංශය ගන්න ඕනෑ කියලා ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, ෙපෞද්ගලික අංශය ගන්න ඕනෑ. 

339 340 

[ගරු  (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පශ්නයක් පැහැදිලි කර ගැනීමට 

තිෙබනවා. ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම් සියල්ල පවරන්න කියලා ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. සියල්ල පවරන්න කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම්, ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා පැහැදිලිව 

කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙම් ගැන විමර්ශනය කරලා තිෙබන 

නිසායි මම කියන්ෙන්. රජයට ගන්න පුළුවන් පමාණය සීමිතයි. 
නමුත් නීති - රීති තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකට සම්බන්ධ ෙවනත් තීරණ 
ගන්න ඕනෑ, ෙපෞද්ගලික අංශයට කියාත්මක ෙවලා ඒ අඩු පාඩුව 
පුරවන්න.  

මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්. බලන්න, අද පුංචි ෙමෝල් 
හිමිෙයෝ, -පුංචි millsවල අයිතිකාරෙයෝ- ඔක්ෙකොම හිරෙවලා. 
ෙමොකද, ඒ අය ණයබරිතව හිරෙවලා. බැංකුවලින් එක සැරයක් 
ණය දීලා තව කන්නයකදී ආෙයත් ණය ගන්න ආපුවාම, ඒ අයට 
ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිය සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ලංකාෙව් පශ්නය වී තිෙබන්ෙන්, not 
harvesting, but post-harvesting. නිෂ්පාදනය කළාට පසුව ඒ 
නිෂ්පාදනය කුඹුෙර් සිට, කන මනුෂ යාෙග් බත් පත දක්වා 
ෙග්න්න අපි අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. කරුණාකර ඒ ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඒ නිසා මුදල් ෙවන් කළා කියලා 
කිව්වාට අද රෙට්, -රබර් නිෂ්පාදනය කරන ආසනයකින් මම 
එන්ෙන්. ෙත් නිෂ්පාදනය කරන ආසනයකින් තමයි ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා එන්ෙන්. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා එන්ෙන් ෙත් නිෂ්පාදනය මත රැඳුණු ආසනයකින්-  ෙම් 
නිෂ්පාදකයන්ෙග් අර්බුදයක් තිෙබනවා නම්, ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඒ චකය හරියටම කියාත්මක ෙවලා 
නැත්නම් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ සඳහා පිළියමක් 
ෙයොදන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
අපි කියන්ෙන්, ෙම් අර්බුදෙයන් ෙම් රෙට් වඩාත්ම දක්ෂ, ෙම් රටට 
විශාලම ෙසේවයක් කරන කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කළ යුතු බවයි. It is said, “The road to hell is paved with good 
intentions”. That is the epitaph of your Government - “The 
road to hell is paved with good intentions.” ෙහොඳ අදහස ්
තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒවා කියාත්මක කරන්නට මීට වඩා 
කටයුතු කිරීමට  කල්පනා කළ යුතු බව පකාශ කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව්ද, විපක්ෂෙය්ද? 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කථා කරන්න අපට පුරුදුයි.  

 
 
[අ.භා. 2.04] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, වී, ෙත් සහ රබර්වලට කියාත්මක 

ෙවලා තිෙබන සහතික මිල පිළිබඳව වැදගත් වූ  මාතෘකාවක් 
විවාදයට එකතු කිරීම පිළිබඳව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  ෙමම විවාදයට සම්බන්ධවීමට හැකි 
වීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම, වී වගාව ගැන 
කථා කරන ෙකොට, සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තය ගැන කථා 
කරනෙකොට, ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාස ෙපොත ඇරලා ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් කරන්න මම කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් අහලා ඇති, "ඔවා ෙදනු පරහට 
- තමා සම්මතෙයහි පිහිටා සිට" යනුෙවන් තිෙබන කියමන. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ධම්මපදෙය් තිෙබන ගාථාවක් මම කියන්නම්.  
ධම්මපදෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

  
 "අත්තානෙමව පඨමං - පතිරූෙප නිෙව සෙය 
  අථඤ්ඤමනුසාෙසය  - න කිලිස්ෙසය  පණ්ඩිෙතො" 

ඒ කියන්ෙන් අනුන්ට බණ ෙද්ශණා කරන්නට කලින් සුදුසු 
ගුණෙයහි පිහිටා සිටින්න තමන් දැන ගන්න ඕනෑ කියන එකයි.   

ඉතිහාසය ෙදස බලන විට 2005 සිට 2013 දක්වා කාල 
වකවානුව තුළ කෘෂිකර්මාන්තය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දුන්නු 
දායකත්වයට ෙමොකද වුෙණ්? 2005 වසෙර් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්තය සියයට 17ක දායකත්වයක් ලබා 
දුන්නා. 2013 වසර වන විට ෙමය සියයට 10.8 දක්වා පහත 
වැටිලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් පැටිකිරිය තමයි මම ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂිකර්මාන්තෙය් දායකත්වය 2005 සිට 2013 
දක්වා සියයට 7කින් පහත බැස තිෙබනවා. අපි වී ක්ෙෂේතය ෙදස 
බලමු. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
දැන් කථා කිරීෙම් නිදහස ගැන ඔබතුමන්ලා මහා ෙලොකුවට කථා 
කළා. මම ඔබතුමන්ලාට disturb කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම 
කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දැන් මහා ෙලොකුවට සවන් දීම ගැන බණ ෙද්ශනා කළ 

තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න ෙපොඩ්ඩක් 
ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, වී ක්ෙෂේතය 
ෙදස බලන්න. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාවලිනුයි. 
එෙහම නැතිව, එෙහන් ෙමෙහන් අහුලා ගත්ත                        
සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙනොෙවයි. මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2005 සිට 2013 දක්වා  වීවලින්  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ලබා 
දුන්නු දායකත්වය සියයට 3 සිට සියයට1.6 දක්වා පල්ලම් බැහැලා 
- පහත වැටිලා- තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම මම තවත්                            
සංඛ ා ෙල්ඛනයක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 
[බාධා කිරීම්] 

මම දන්නවා, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට සමහරුන්ට නළියන 
බව. භාෂණෙය් නිදහස ගැන පුරසාරම් ෙදොඩවන තමුන්නාන්ෙසේලා 
මෙග් කථාවට ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න කියලා මම නැවත වරක් 
කියනවා. භාෂණෙය් නිදහස ගැන මහ ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි 
ගහනවා. 

දැන් තවත් සංඛ ා ෙල්ඛනයක් දිහා බලන්න ෙකෝ. 2008 සිට 
2014 දක්වා කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියුතු පුද්ගලයන් සංඛ ාවට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ලක්ෂ 24 සිට ලක්ෂ 22 දක්වා පහළ 
බැහැලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල වකවානුෙව් කෘෂි 
කර්මාන්තයට ලබා දුන් ශක්තිය ඔන්න ඕකයි. එම සංඛ ාව 
විසිහතරලක්ෂෙය් සිට විසිෙදලක්ෂය දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වී අෙළවි කි රීෙම් පශ්නය 
ගැන ඔබතුමා දැන් ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය 2014
-2015 මහ කන්නෙය් තමයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී අස්වැන්න ලබා 
ගත්ෙත් කියන එක. එම මහ කන්නෙය් වී ෙමටික් ෙටොන් 
160,000ක් ලබා ගත්තා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක අසත යක් 
ෙනොෙවයි. අසත  කියන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 7,600ක්  -රුපියල් ලක්ෂ 76,000ක්- වියදම් කළා. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 2014 යල කන්නය ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කර ගන්න. යල කන්නෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
සමෙය් ෙකොච්චර වී මිල දී ගත්තා ද? විශ්වාස කරන්න, 2014 යල 
කන්නෙය් එක වී ඇටයක්වත් මිල දී ගත්ෙත් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත කථාව. [බාධා කිරීම්] මම ෙම් කථා කරන්ෙන් රජෙය් මිල දී 
ගැනීම් ගැනයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදයට 
ඔබතුමාෙග් මාතෘකාව වුෙණ් රජෙය් වී මිල දී ගැනීම් ගැනයි. 
[බාධා කිරීම්] කරුණාකර සවන් ෙදන්න. 2014 යල කන්නෙය් එක 
වී ඇටයක් ගන්න එක රුපියලක් වියදම් කෙළේ නැහැ. 2013-2014 
මහ කන්නෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? වී ෙමටික් ෙටොන් 4,563යි මිල දී 
ගත්ෙත්. ෙවන් කළ මුදල කීයද? රුපියල් මිලියන 147යි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල වකවානුෙව් 
පැටිකිරිය. 

දැන් ෙමවර යල කන්නයට ෙකොපමණ වී අස්වැන්නක් අපි මිල 
දී ගන්නවා ද? වී ෙමටික් ෙටොන් 177,000ක් මිල දී ගන්නවා. ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 8,700ක් -  ලක්ෂ 87,000ක්- රජය වියදම් 
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ෙම් රෙට් වී මිලදී ගැනීෙම් ඉතිහාසෙය් වැඩිම ෙමටික්ෙටොන් 
පමාණයක් මිල දී ගන්ෙන් ෙමවර යල කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන්. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  ෙම්ක තමයි සත ය.  ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය.  අපි 2015 යල කන්නෙය් රුපියල් ලක්ෂ 87,000ක් 
වියදම් කරලා ෙමටික්ෙටොන් 177,000ක් මිල දී ගන්න ෙකොට, 
2014 යල කන්නෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙයන් එක රුපියලකවත් 
වියදම් කරලා, එක වී ඇටයක්වත් මිල දී ගත්ෙත් නැහැයි කියන 
එක  මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්]  ඇත්ත 
කථා කරන ෙකොට ෙලොකු රුදාවක් තිෙබන බව මම දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙකොට මම බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.  
තමුන්නාන්ෙසේටයි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් මන්තී සෙහෝදරියටයි 
ෙලොකු රුදාවක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියන ඒවා ඇත්ත.  ඒ නිසා 
අහගන්න. ෙම්වායින් ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි,  කිරි පණු ගාය වැලඳිලා තිෙබන ෙම් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට, මාෙග් කථාවට නිරතුරුවම බාධා 
කරන, කිරි පණු ගාය වැලඳිලා තිෙබන ෙම් මන්තීවරුන්ට 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වී මිලදී ගැනීෙම් පතිශත 
දිහා ටිකක් බලන්න. ෙමවර යල කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන් සියයට 
9.21ක් ගන්නවා.  පසු ගිය මාස් කන්නෙය් අස්වැන්ෙනන් සියයට 
6.03ක් ගන්නවා. 2014 යල කන්නෙය් ෙකොච්චරද? ආණ්ඩුව වී 
අස්වැන්ෙනන් සියයට කීයක් ගත්තාද ? බින්දුවයි.  2013, 2014 
අවුරුදුවල ආණ්ඩුව ෙකොපමණ වී ගත්තාද? සියයට දශම 1.8යි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මාධ  ක්ෙෂේතෙය් සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා ෙම් සියලුම සංඛ ා ෙල්ඛන 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි,  ෙපොඩ්ඩක් හිතා බලන්න කියලා. [බාධා 
කිරීම්] ෙමොකටද ෙම් වී මිලදී ගැනීෙම් කියාවලියක් ආරම්භ කෙළේ?  
වී මිල දී ගැනීෙම් කියාවලියක් ආරම්භ කෙළේ සමස්ත අස්වැන්න 
ගන්න ෙනොෙවයි.  ෙම් වී මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිය  ආරම්භ කෙළේ 
මිල පාලන වැඩසටහනක් සඳහායි. [බාධා කිරීම්] මම එක ෙදයක් 
පිළිගන්නවා.  වී මිල පාලනය කිරීෙම් පැහැදිලි යාන්තණයක් 
නැහැ. ඒක මම පිළිගන්නවා. අද දවෙසේ පමණක් ෙනොෙවයි, ඒක 
දිගටම සිදු වුණු ෙදයක්. ඇත්තම කථාව ෙම්කයි, ගරු    
මන්තීතුමනි. ෙමවර අස්වැන්ෙනන් උපරිම ගන්ෙන් සියයට 9යි.  
ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, වී 
ඇස්වැන්ෙනන් ෙකොච්චර පමාණයක් ගන්නවා ද කියලා. එතුමා 
කියනවා, සියයට 15ක්, සියයට 20ක් ගන්නවා කියලා. ඉතිහාසෙය් 
කිසිම දවසක සියයට 15ක්, සියයට 20ක් අරෙගන නැහැ, ගරු 
හිටපු මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. ෙම්ක තමයි සත ය. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්වා  අසත  ෙනොෙවයි. ෙම් කරුණු සංඛ ා 
ෙල්ඛන සහිතවයි මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මම දන්නවා, ඒවා 
කියන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි, ඔබතුමන්ලාට වරදින ෙකොට 
ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න කියලා. 
කියවලා ෙතොරතුරු  ටිකක් අරෙගන, සංඛ ා ෙල්ඛන ටිකක් 
අරෙගන ඇති තතු උපෙයෝගි කරෙගන ෙම් වාද විවාදවලට 
සම්බන්ධ ෙවන්න.  

මම පිළිගන්නවා, වී මිල දී ගැනීෙම් ෙම් තිෙබන කියාවලිය 
තුළ අස්වැන්ෙන් සියයට සියයම ගන්න බැහැ කියලා. අපට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් ගන්න පමාණය තුළින් පැහැදිලි මිල පාලනයක් 
කරන්න පුළුවන් ද, බැරි ද කියන එක ගැන අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. 
සහතික මිලක් තුළ  වී මිල පාලනය කිරීෙම් යාන්තණයක් අපට 
අවශ යි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මහා ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙවනවා, තමන්ෙග්ම 
පැටිකිරිය ෙදස ආපස්සට හැරිලා බලන එක. තමන්ෙග් කාලෙය් 
ෙකොච්චර ෙමටික් ෙටොන් ගත්තා ද, තමන්ෙග් කාලෙය් ෙකොච්චර 
මුදලක් වියහියදම් කළා ද, තමන්ෙග් කාලෙය් ෙකොයි වාෙග් කියා 
කලාපයක් අනුගමනය කළා ද බලන්න. ඒවාත් හිතාෙගන 
ෙමතැන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකයි 
මෙග් ෙයෝජනාව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි  නිහඬව ෙම් කරුණුවලට 
සවන් දීම ගැන.  

343 344 

[ගරු  සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 
අෙප් රෙට් තවත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙම් වන 
විට නිෂ්පාදන අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ෙම් නිෂ්පාදන අතිරික්තයට 
ෙමොකක්ද අපි කරන්ෙන්? ෙම් නිෂ්පාදන අතිරික්තය ෙකොයි 
ආකාර යටද කළමනාකරණය කරන්ෙන්? ෙමොන වාෙග් පරිපාලන 
රටාවක් තුළින්ද රටට ගුණාත්මක, ධනාත්මක, හරාත්මක විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්ෙන්? අන්න ඒ පශ්න ෙලෙහසි පහසු පශ්න  ෙනොෙවයි. 
ඒ පශ්නවලට අෙප් පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ගබඩා පශ්නය තිෙබනවා. ඒ ගබඩා පශ්නය අපි 
විසඳන්නට ඕනෑ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙබොෙහොම කැක්කුමකින් කථා කළා, ෙගොවියා පිළිබඳව. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් සභා ගර්භෙය් සිටින 225 ෙදනාටම තිෙබනවා 
ෙලොකු කැක්කුමක්. හැබැයි හිටපු  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගොවියාෙග් 
සුබ සාධනය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න රාජ  ආදායම ගැන. ෙමොකක්ද රාජ  ආදායමට වුෙණ්? 
බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නවා. 
1977න් පස්ෙසේ රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් සියයට 22ක් ෙවලා 
තිබුණු රාජ  ආදායම අද පහළ බැහැලා තිෙබනවා, සියයට 10කට, 
සියයට 11කට. රාජ  ආදායම ෙමෙහම පහළ වැෙටන ෙකොට අප 
ෙකොෙහොමද ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්ෙන්? අප ෙකොෙහොමද රෙට් 
සුබසාධන සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද අෙප් 
රෙට් සුබසාධන ව ාප්තිය වර්ධනය කරන්ෙන්?  ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තමයි තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  ආදායෙම් තිෙබන පශ්නයට බදු 

ෙකොමිෂන්  වාර්තාව - Tax Commission Report - හරහා විසඳුමක් 
ලබා දුන්නා. අෙප් සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා මුදල් හා කම 
සම්පාදන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දීත් ඒ බදු 
ෙකොමිෂන් වාර්තා ව එළියට දැම්ෙම් නැහැ. ඒ වාර්තාෙව් තිබුණු 
ෙයෝජනා හරියාකාරව කියාත්මක කළා නම් රාජ  ආදායම වැඩි 
ෙවනවා. එතෙකොට කෘෂිකර්මාන්තයට වැඩි මුදල් පමාණයක් 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. වැඩි වී අස්වැන්නක් 
අරෙගන පැහැදිලි සහතික මිල පාලනයක් කියාත්මක කරන්න 
හැකියාව ලැෙබනවා. නමුත් දන්ෙනෝ දනිති. බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු ඇමතිතුමාත්, සරත් අමුණුගම හිටපු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් 
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, සියයට 22 ඉඳලා සියයට 10 දක්වා රාජ  
ආදායම පහළ වැෙටන ෙකොට සුබසාධන සංස්කෘතිය නඩත්තු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙගොවියාට සහන ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි බරපතළ පශ්න. ෙම් 
පශ්නවලට අපි විසඳුම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ පශ්න 
නිරාකරණය කරන්නට තිබුණු බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළි 
දක්වන්න ඔබතුමන්ලා ෙදපළම අෙපොෙහොසත් වුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ වාර්තා සභාගත කෙළේ නැහැ. ඒකට  
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? බදු එකතු කිරීෙම් කියාවලියටත් ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලි ගැසීම් තිබුණා. ඒකටත් ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග් 
අතෙපවීම් තිබුණා. ඒ නිසා බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාෙව් තිබුණු 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අෙප් ආණ්ඩුව පවතින කාල වකවානුව තුළ 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ බදු ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළි 
දක්වන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වාර්තාව ගැන මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් අපි ඇහුවා. පසු ගිය කාලෙය්  ඒ 
වාර්තාවත් අතුරුදහන් ෙවලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් 
කාල වකවානුව තුළදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් බදු 
ෙකොමිෂන් වාර්තාව එළියට දමලා, එහි නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරලා, රාජ  ආදායම වර්ධනය කරලා, රෙට් ආදායම, රජෙය් 
ආදායම වර්ධනය කරලා, ෙගොවියාට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහන 
ලබා දීලා සුබසාධන සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය කරන්න. ඒ සඳහා අපි 
ඉදිරි කාලෙය්දී කටයුතු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාට තවත් කරුණු 
ෙදකක් මතක් කරලා මාෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරනවා ෙගොවියාෙග් සුබසාධනය 
ගැන. ඔබතුමන්ලා බලෙය් සිටි කාල වකවානුෙව්දී වසර හතරක් 
ෙගොවි විශාම වැටුප දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. වසර හතරක් ෙගොවි විශාම 
වැටුප දුන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. දැන් ඒ ඇත්ත කියන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා උඩ පනින්න යන්න එපා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. 
වසර හතරක් ෙගොවි විශාම වැටුප දුන්ෙන් නැහැ. වසර හතරකට 
පස්ෙසේ ආපහු ෙගොවි විශාම වැටුප ආරම්භ කරන ෙකොට, අවුරුදු 
හතරක්  ෙනොලැබුණු අයට ආපසු  ඒ විශාම වැටුප ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ඇත්ත කථා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාෙග් සුබ 
සාධනය ගැන කථා කරන්නට ඉස්සරෙවලා,  පසු ගිය අවුරුදු 
හතරක් තිස්ෙසේ පිට පිටම ෙගොවි විශාම වැටුප කපා හැරිෙය් ඇයි 
කියලා ෙම් සභා ගර්භයට කියන්න. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කැමැති නැහැ මම ෙම් කථාව ගැන - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව තත්ත්පර හතළිහක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ.  මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙගොවියා ගැනයි.  ඔබතුමාෙග් පියා තමයි 1958 ෙගොවිජන 
සංවර්ධන පනත තුළින් අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය රැක ගත්ෙත්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට ෙබරිහන් දීලා 2011 දී සංෙශෝධිත 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා, අඳ ෙගොවියාෙග් අයිතිය සුරක්ෂා 
කිරීමට. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව මට 
කියන්න, ඔබතුමන්ලා ෙම් නිවැරදි ෙකරුවාය කියන වැරැද්ද 
අදටත් නිවැරදි ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා. අදටත් අඳ ෙගොවියා 
අනාථයි. අදටත් අඳ ෙගොවියාෙග් අනුපාප්තික අයිතිය නැහැ. 2000 
- 2011 කාල වකවානුව තුළ අඳ අයිතිය අහිමි වුණු ලක්ෂ 
ගණනකට අර ෙපර තිබුණු ආකාරයට අඳ අයිතිය ලබා ෙදන්නට 
ඔබතුමන්ලා අෙපොෙහොසත් වුණා.  ඇත්ත ෙම්ක ෙන්ද? 2011 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මම ෙහොඳට 
ඔබතුමාෙග් මුහුණ බලා ෙගන සිටියා. මම දන්නවා, ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එය ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් 
හදවත කිව්වා, ෙම්ක අඳ ෙගොවියා සුරකින පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙනොෙවයි කියන එක.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර ෙම් කාරණය ගැනත් මා 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙහොඳට මතක තබා ගන්න, ෙගොවියාෙග් සුබ සාධනය, ෙගොවියාෙග් 

345 346 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරක්ෂාව, ෙගොවියාෙග් රැකවරණය සහ ෙගොවියාට ලබා ෙදන 
ශක්තිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල් කළ 
වැරැදි  මාස අටක කාලයක් තුළ නිවැරදි කර ෙගන තමයි අපට ෙම් 
අලුත් ගමන යන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.   

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඒ නිසා "ඔවා ෙදනු පරහට
-තමා සම්මෙතහි පිහිටා සිට" යන වදනත් ඔබතුමාට මතක් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ අද දින සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ ෙම් 
වැදගත් විවාදයට සහභාගි ෙවමින් - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙයෝජනාව ගරු සරත් අමුණුගම 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථිර කළා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. අපි එයට සහභාගි ෙවමින් - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟට කථා කිරීමට නියමිතව තිෙබන්ෙන් 

ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාටයි. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කළාට පසුව කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්තට 
ගිහිල්ලා, ඊට පසුව විපක්ෂය පැත්තටයි එන්ෙන්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්. එම නිසා තමයි නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාට දැන් අවස්ථාව 

ලැෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 
 
 
[பி.ப. 2.22] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்க க்கு வணக்கம்! வட 

மாகாணத்தில் அதிகமான மக்கள் விவசாயத்ைதேய நம்பி 
வாழ்கின்றார்கள். அதி ம் ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைகையைய 
நம்பிேய வாழ்கின்றார்கள். எம  வன்னிப் பிரேதசத்தி ள்ள 
விவசாயிக க்கு ஒக்ேராபர் மாதத்தில் பசைள ேதைவப்ப  
கின்ற . சில விவசாயிகள் தி ேபாட்  ெநற்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப கின்றார்கள். ஆனால், A.P.C.இல் ைத மாதம்தான் 
பசைள வழங்கப்ப கின்ற . ஆைகயால் விவசாயிகள் அதிக 
விைல ெகா த் த் தனியாாிடம் வாங்க ேவண் ய நிைல 
ஏற்ப கின்ற . இைதத் தவிர்க்க ஒக்ேராபர் மாதம் தல் 
பசைள வழங்க இந்த அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னாாில் ன்ைனய காலத்தில் ாியா, .1 என்ற 
பசைளகள் ேபாதியள  விவசாயிக க்குக் கிைடத்தன. 
தற்ெபா  ேதைவயில் 1/4 பங்கு மட் ேம வழங்கப் 
ப கின்ற . ாியாைவ ம் .1 பசைளைய ம் ேபாதியள  
விவசாயிக க்கு வழங்குமா  இந்த அரைசக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் ெநல் அ வைட ைத மாதம் தல் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . ஆனால், அரசு சித்திைர 
மாதந்தான் ெநல் ெகாள்வனைவச் ெசய்கின்ற . இதனால் ைத 
மாதம் அ வைட ெசய் ம் ெநல்ைல ட் ல் களஞ்சியப்ப த்த 
ேவண் ம் அல்ல  தனியா க்கு குைறந்த விைலயில் விற்க 
ேவண் ம். ஆகேவ, விவசாயிகளின் வ ையப் ேபாக்குவதற் 
காகத் ைத மாதம் தல் அரசு ெநல் ெகாள்வனைவச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

விவசாயிகளின் ெமாத்த ெநல் உற்பத்தியில் 50 த 
ெநல்ைல அரசு ெகாள்வன  ெசய்வதாக உ தியளித் ம் 
உற்பத்தியில் 20 த ெநல் மாத்திரேம ெகாள்வன  
ெசய்யப்ப கின்ற . மிகுதி ெநல்ைல விைல குைறவாக விற்க 
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ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைல விவசாயிக க்கு ஏற்ப  
கின்ற . ஆகேவ, விவசாயிகளின்  ெநல் உற்பத்திைய ம் 
அரசு ெகாள்வன  ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் வன்னியில் ெநல் 
ெகாள்வன  நிைலயங்கள் மற் ம் களஞ்சியசாைலகைள 
அதிகாித்  அங்குள்ள விவசாயிகளின் சிரமத்ைதப் ேபாக்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

வன்னி மக்கள் த்தத்தில் ேநர யாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள். வறிய மக்களில் அதிகளவாேனார் வன்னியிேலேய 
வாழ்கின்றார்கள் என்  ள்ளிவிபரங்கள் குறிப்பி கின்றன. 
இவர்கள் விவசாயம் ெசய்வதற்காக வங்கியில் ெபற்ற கடைன 
வரட்சி காரணமாகச் ெச த்த யாமல் மிக ம் மன 
ேவதைனயில் உள்ளார்கள். இவர்களின் விவசாயக் கடைனத் 
தள் ப  ெசய் மா  இந்த அரைச மிக ம் தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னாாில் கடந்த காலங்களில் குளங்கள், வாய்க்கால்கள் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. மைழநீைர நம்பிேய 

அங்குள்ள விவசாயிகள் விவசாயத்தில் ஈ ப கின்றார்கள். 
ஆனால், மைழநீைரச் ேசகாிக்கும் அள க்குக் குளங்கள் 
ேபா மானதாக இல்ைல. அேதேவைள, மல்வத்  ஓயா 
ெப க்ெக க்கும்ேபா  மன்னாாில் மக்கள் இடம்ெபயர 
ேவண் ள்ள . ஆகேவ, அங்குள்ள குளங்கள், வாய்க்கால் 
கைளப் னரைமப் ச் ெசய் ம்ப ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த 2013-2014 காலப்பகுதியில் ெப ல் ராஜபக்ஷ 
தைலைமயில் ங்கன் நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் க்குக் 
குளங்கள், வாய்க்கால்கள் னரைமப்பதற்குப் பல பில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட்ட . ஆனால், எந்தக் குளங்க ம் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. அந்தப் பணத் க்கு என்ன 

நடந்த  என்பைத இந்த அரசு கண்டறிய ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ங்கன் நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத்தி ம் மாந்ைத 
கமநலக் ேகந்திர நிைலயத்தி ள்ள அதிகாாிகள் ெதாடர்பாக 
விவசாயிகள் மனேவதைன அைடகின்றார்கள். அதிகள  
அதிகாாிகள் ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகேவ இ க் 
கின்றார்கள். அவர்கள் சாியான ேநரத் க்கு வ வதில்ைல 
என் ம் சில நாட்க க்கு அங்கு தங்கிநின்  ைகெயாப்பம் 
ைவத் விட்  மீண் ம் ெசன் வி கின்றார்கள் என் ம் 
விவசாயிகள் குைறபட் க்ெகாள்கின்றார்கள். இந்த 
நடவ க்ைககைள அரசு கண்காணிக்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

குளங்களில் மண் அகழ்வதற்கு அ மதி வழங்குகின்ற 
ேபா  பல ைறயற்ற ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றன. 
இைதத் தவிர்ப்பதற்காக விவசாய அைமப் க்க டன் 
கலந்தாேலாசித்  அ மதி வழங்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இைவ மாந்ைத ேமற்குப் பிரேதசத்திேலேய 
அதிகமாக நைடெப கின்றன. ங்கன் கட் க்கைரக் 
குளத்தி ள்ள நீ க்ேகற்ப சி ேபாக பயிர்ச்ெசய்ைகக்குாிய 
நிலங்களின் அள  வைரய க்கப்ப ம். ஆனால், அதற்கும் 
ேமலதிகமாக நிலங்கைளக் கமநல ேசைவ அதிகாாி ம் 
நீர்ப்பாசனப் ெபாறியியலாள ம் இைணந்  வழங்கி, 
அதன் லம் வ ம் பணத்ைத அவர்கள் தங்கள  ெசாந்தத் 
ேதைவக்குப் பிாித்ெத க்கிறார்கள்.  இதைனக் கவனத்திற் 
ெகாண்  விசாாித்  அதற்குாிய நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.     

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. කවුරු ෙහෝ 

ගරු මන්තීවරයකු ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මන්තීතුමිය මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  කථානායකතුමා  මූලාසනෙයන්  ඉවත්  වුෙයන්,    ගරු 

ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.) 
SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெநல் உற்பத்தி அதிகாித் 

தா ம் ெநல் ெகாள்வன  குைறந்ததால் விவசாயிகள் ெப ம் 
பாதிப்ைபேய எதிர்ெகாள்கின்றனர். இதற்காகப்◌் பல 
இடங்களில் ெநற்களஞ்சியசாைலகைளத் தாபிக்கேவண் ய 
ேதைவ ள்ளைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ேமற்கூறிய 
விடயங்கள் யா ம் விவசாயிகள் மனதில் உள்ள ஏக்கங்கேள. 
இவற்ைறப் ேபாக்கி, இந்த அரசு நல்லாட்சி அரசு என்பைத 
உ திப்ப த் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 
 

[අ.භා. 2.28] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීමාත්, ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමාත්  පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් දී පබල අමාත  ධූරයන් දරමින් ෙම් රට පාලනය කිරීමට  
සහාය දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙම් රෙට් වී ෙගොවියා ගැන 
ෙපොඩ්ඩක්වත් සිතුෙව් නැති,  වී ෙගොවියාට වුණු අබැද්දිය ගැනවත් 
දැනෙගන සිටිෙය් නැති එතුමන්ලා,  අඩු ගණෙන් දැන්  විපක්ෂයට 
ගියාට පසුවවත් ෙම් ෙගොවීන් ගැන හිතන්නට ෙපලබුණු එක ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත තුමාටත්, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂ ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් වැඩිම වී පමාණයක් මිල දී 
ගත් කාල සීමාව වශෙයන් 2014 - 2015 හඳුන්වන්න ට පුළුවන්.  
මහ කන්නෙය්  වී ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැටදහසක් සහතික 
මිලක් දීලා මිල දී ෙගන තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් මහ කන්නෙය් දී 
මිල දී ගත් වැඩිම වී පමාණය එය වනවා.  මීට ෙපර මහ කන්නෙය් 
වැඩිම මිල දී ෙගන තිබුණු වී පමාණය වුෙණ් නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 4.24යි. ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ පහෙළොස්දහස් එකසිය 
හතළිස්ෙදකයි. නමුත් අද වී ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ හැටදහසක් 
මිල දී ෙගන තිෙබනවා. එය මුළු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6.03ක් 
ෙවනවා. විෙශේෂ මිලකටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  වී කිෙලෝව 
රුපියල් 45ක්, 50ක් වැනි මිලකට අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් එදා  
ස්වල්ප පමාණයක් මිලදී ගත්ෙතත් අඩු මුදලකටයි.  වී කිෙලෝව 
රුපියල් 28ක්, 30ක් වාෙග් මුදලකට තමයි එදා මිල දී ගත්ෙත්. ඒ 
වාෙග්ම  2015 යල කන්නය දිහා බැලුවත් වී ෙමටික් ෙටොන් 
එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් මිල දී ගන්නට රජය දැනටමත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොටත් වී ෙමටික් ෙටොන් 
එක්ලක්ෂ හැටපන්දහසක් රජය මිල දී ෙගන ඉවරයි. ඒ කියන්ෙන් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 9.3ක පමාණයක්. ඉතිහාසෙය් යල 
කන්නෙය් දී  මිල දී ගත් වැඩිම වී පමාණය වශෙයන් එය සටහන් 
වනවා. මීට ෙපර 2010 වර්ෂෙය් දී තමයි  වැඩිම වී පමාණයක් මිල 
දී ෙගන තිබුෙණ්. එය සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6.69ක 
පමාණයක්. ඒ කියන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් හත්ලක්ෂ 
එෙකොෙළොස්දහස් හත්සිය හතළිස් එකයි. ඉතින් ෙම් පාතිහාර්ය 
ෙවනුෙවන් අපි රජයට  ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, රජය වී 
ෙගොවියාෙග් පශ්නය ගැන හිතලා ෙම් සඳහා වැඩිම දායකත්වයක් 
ලබා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් පශ්නය ගැන බැරෑරුම්ව 
බැලු ෙවොත්, ෙමය වී ෙගොවියා, ෙමෝල් හිමියා, ව ාපාරිකයා, 
පාරිෙභෝගිකයා කියන ෙම් සියලු ෙදනා අතර තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම්  ෙගොවි බිෙම් වපුරන වී ඇටෙය් ඉඳන් 
ෙගදර   කෑම ෙම්සෙය් තිෙබන බත් ඇටය දක්වා යන ගමන් 
මාර්ගය තුළ, ෙම් අයෙගන් කවුද සතුටු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් කිසිම ෙකනකු සතුටට පත් ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. වර්තමානෙය් වුණත් අපට එකපාරටම ෙම්වාට උත්තර 
ෙහොයන්න බැහැ. ආණ්ඩුවක් ආපු පලියටම උත්තර ෙහොයන්න 
බැහැ.  පසු ගිය ආණ්ඩුව වී ෙගොවිතැන ගැන හිතලා අඩු ගණෙන් 
හරි විධියට වී ගබඩා ටිකවත් හදලා තිබුණා නම්, අපට මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වී  ගබඩා කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන ෙවලාෙව් ෙගොවියාට 
අවශ  වී ගබඩා ටික හැදුවා නම් අපට එෙහම කරන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

අපි දන්නවා,  වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව ෙගොවීන් එදාත් කථා 
කළා; අදත් කථා කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුව පත් වුණ ගමන්ම අපට 
ගබඩා හදන්න බැහැ. බලන්න, ෙමෝල් හිමිෙයෝත් අසරණ ෙවලා. 
පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් සුපිරි ෙමෝල් හිමියන් කණ්ඩායමක් 
විතරයි ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා සිටිෙය්.  මරඳගහමුල පැත්ෙත් ඉන්න, 
ෙපොෙළොන්නරුව පැත්ෙත් ඉන්න සුළු වී ෙගොවියා සම්පූර්ණෙයන් 
අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා සිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැක්කා, වී ෙවෙළඳාම කළ  
ව ාපාරිකයාත් බංෙකොෙලොත් ෙවලා සිටිය බව. උදාහරණයක් 
ෙගන බැලුෙවොත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එදා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත ාංශය මැතිවරණය ෙවනුෙවන් හාල්  ආනයනය 
කෙළේ ෙකොෙහොමද?  ෙමෙහේ වී ෙගොවියාට ෙම් තරම් අස්වැන්නක් 

ලැබිලා තිෙයද්දී බැසිල් ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා සහල් ෙමටික් 
ෙටොන් 1,20,000ක් සෙතොස හරහා ආනයනය කළා. වී 
අතිරික්තයක් තිබුණු  රටකට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 1,20,000ක්  
ෙගන්නුෙව් ඇයි? ෙනොමිෙල් ෙබදන්න ෙවන්න ඇති.  
මැතිවරණයට සහනාධාර ෙදන්න ෙවන්න  ඇති. නමුත් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් මැදිහත්වීම නිසා ෙම් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
1,20,000 ෙබදා ගන්න බැරිව ගියා. නමුත් මතක තියා ගන්න, ෙම් 
කියාදාමය නිසා ලක් සෙතොස අද බංෙකොෙලොත් ෙවලා; කඩාෙගන 
වැටිලා;  බඩු ෙගෙනන්න සල්ලි ෙසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒකට ෙහේතුව, මැතිවරණයට  ෙම් සහල් 
ෙගෙනන්න ගිහින් රුපියල් ෙකෝටි 900ක් ලංකා බැංකුවට සෙතොස 
ණය ෙවලා තිබීම.  රුපියල්  ෙකෝටි 900ක් ණය  කරවලා තමයි 
ෙම් සහල් ටික ෙගනැල්ලා ෙගොඩ ගැහුෙව්.  දැන් ෙවන ෙකොටත් 
ෙම් ටික  විකුණා ගන්න බැහැ.  ෙම්වා නියමිත පමිතියට නැහැ. 
ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතුව ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම මිලට තමයි 
සහල් ටික ෙමහාට ෙගනැත් ෙගොඩගැහුෙව්. දැන් අද ගිහිල්ලා 
බැලුවත් ෙපෙන්වි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලක් 
සෙතොෙසේ ගබඩාෙව් ඉන්දියාෙවන්  ෙගනා  සහල් විතරක් ෙමටික් 
ෙටොන් 70,000ක් තිෙබන බව.  අදත් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා වී 
මිල දී ගැනීම ගැන කථා කරනවා.    එදා ෙගනා  සහල් ටික, 
ෙමෙහේ සිටින ෙගොවියාට  එෙරහිව ෙගනා සහල් ටික,  විකුණා 
ගන්න බැරිව ෙමටික් ෙටොන් 70,000ක් ලක් සෙතොෙසේ තිෙබනවා.  
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලක් සෙතොසට සල්ලි නැතුව, ඒවා  නිදහස් 
කර ගන්න විධියක් නැතුව ඉන්දියාෙවන් ෙගනා සහල් ෙමටික් 
ෙටොන් 22,000ක්  ඒ කියන්ෙන්  කන්ෙට්නර් 850ක් වරාෙය් 
හිරෙවලා තිෙබනවා.  අද ෙවන ෙකොට  ෙම් සහල් නිදහස් කර 
ගන්න  රුපියල් මිලියන 300කට වැඩිය  දඩ ෙගවලා තිෙබනවා. 
ඔන්න ඔ ෙහොමයි  වී ෙගොවියා ගැන පසු ගිය රජය කටයුතු කෙළේ.  
අද කිඹුල් කඳුළු  හළනවා.  එදා  වී ෙගොවියා  ගැන හිතුෙව් නැහැ. 
වර්තමාන ආණ්ඩුව  තරමට  ෙම්  ගැන ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  

බලන්න, පසු ගිය මහ කන්නෙය්දී  අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 
1,60,000ක් මිල දී ගත්තා. එයින් වී ෙමටික් ෙටොන් 11,000යි  
විකුණන්න පුළුවන් වුෙණ්.  ඒ වාෙග්ම  යල කන්නෙය්දී අපි 
ෙමටික් ෙටොන් 1,75,000ක් මිල දී ගන්නවා. එතෙකොට වී ෙමටික් 
ෙටොන් 3,24,000ක්  අෙප් ගබඩාවල දැනට තිෙබනවා. ෙම්වා හිස් 
කරන කියාදාමයකට අපට යන්න ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  අද සහල්  සම්බන්ධෙයන් බැලුවත් අද 
සෙතොෙසේ තිෙබනවා,  සහල් ෙමටික් ෙටොන් 70,000ක්. ඒවා පසු 
ගිය රජය ඉන්දියාෙවන් ෙගනා සහල්. අද වන ෙකොටත් ඒවා 
විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. වරාෙය් 
තිෙබනවා, තවම clear කරපු නැති containers 850ක්. ඒවා තවම 
clear කර ගන්න බැරි වුණා. එදා කරපු පව් තවමත් අපි ෙගවනවා. 
එෙහම නම් පසු ගිය රජය කෙළේ ෙම් පශ්නවලට පැලැස්තර 
ඇලවීම විතරයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ, එදා 
ඔබතුමන්ලා කරපු වැඩ නිසා වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව අෙප් වී 
ෙගොවියා පාෙර් නිදා ගන්න ෙකොට කැනඩාෙව්, රුසියාෙව්, 
ඇෙමරිකාෙව් තිරිඟු  ෙගොවියා ෙහොඳ A/C කාමරවල නිදා ගන්නා 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණාය කියලා.  දැන් හාල් ෙගොඩ 
ගැහිලා තිෙබනවා, වී ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්වා 
පරිෙභෝජනය කරන කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
හාල් පරිෙභෝජනය වැඩි කරලා, පාන් පිටි පරිෙභෝජනය අඩු කරන 
කමෙව්දයක් අපට හදන්න ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයයි තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වී නිෂ්පාදනය කරන රටවල 

පාන් පිටි පරිෙභෝජනය වර්ෂයකට කිෙලෝගෑම් 25කට වඩා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. වාර්ෂික පාන් පිටි පරිෙභෝජනය තායිලන්තෙය් 
කිෙලෝගෑම් 22යි, මියැන්මාරෙය් කිෙලෝගෑම් 6.5යි, ඉන්දුනීසියාෙව් 
කිෙලෝගෑම් 23යි, වියට්නාමෙය් කිෙලෝගෑම් 20යි. තවමත් ලංකාෙව් 
පාන් පිටි පරිෙභෝජනය වර්ෂයකට කිෙලෝගෑම් 56ක් වශෙයන් 
තිෙබනවා. අපට ෙම්වාට උත්තර ෙසොයන්න වනවා. එම නිසා 
ඉදිරිෙය්දී අෙප් හාල් ගබඩා හිස ්කරන වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය 
කරන්න වනවා. ෙම් පශ්නය, පසු ගිය ආණ්ඩුව උත්තර ෙදන්න 
ඕනෑ පශ්නයක් හැටියට අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් 
පසු සැලසුම් සකස් කෙළේ නැහැ. යුද්ධය අවසන් වනවාත් එක්කම 
ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැන් සඳහා තිබුණු භූමි පමාණය සියයට 52කින් 
වැඩි වුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර වී ෙගොවිතැන් ෙම් රටට එකතු 
වුණා. නමුත් ඒවායින් ලැෙබන අස්වැන්න ගැන පසු ගිය රජය 
හිතපු නැති නිසායි අද අපට ෙම් දුක් විඳින්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා තව විනාඩි ෙදකක් 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

ජපානය හාල් මිල දී ගන්නවා, ආනයනය කරනවා. එෙහම 
නම් විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට ගැළෙපන low amylose වැනි වී 
නිෂ්පාදනයට අපි එකතු වන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාන් 
පිටි පරිෙභෝජනය ෙවනුවට හාල් පිටි එකතු කරන කමෙව්දය අපි 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙගොවි පවුලකින් පැවත එන 
ජනාධිපතිවරයකු සිටින ෙම් රටට ආශීර්වාදයක් ෙලස ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් නැති විධියට අද වී අස්වැන්න ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 
විකිණීම සඳහාත් ඉදිරිෙය්දී අපි පතිපත්ති සකස් කරනවාය කියමින් 
මා නිහඬ වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වීෙශේෂෙයන්ම හැම 

අවුරුද්දකම මාර්තු, අෙපේල් මාසවලත්, අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් 
මාසවලත් වී මිල දී ගැනීම පිළිබඳ ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාවටම ඇවිත් තිෙබනවා. පසු ගිය මාර්තු සහ 
අෙපේල් මාසය කියන කාල වකවානු තුළත් වී මිල දී ගැනීෙම්දී 
ෙගොවි ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කළා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 

සහ සැප්තැම්බර් මාසවලත් හැන්සාඩ් වාර්තා ෙපරළා බැලුෙවොත්, 
වී මිලදී ගැනීම පිළිබඳ ෙම් ගැටලුව අප සාකච්ඡා කර තිෙබන බව 
ඔබතුමන්ලාට ෙපෙන්වි. ඒ අවස්ථාවලදී ආණ්ඩු ෙහොබවන ලද අය 
ෙම් ගැටලුවලට විවිධ පන්නෙය් පිළිතුරු අපට දීලා තිෙබනවා. මට 
මතකයි, එක කාලයක් කිව්වා, "අප ආසියාෙව් ෙලොකුම වී ගබඩාව 
ඔයාමඩුෙව් හැදුවා" කියා. හැබැයි, ටික දවසක් යන ෙකොට ඒෙක් 
සමහර  තැන්වල හරක් ලගිනවා. සමහර තැන්වල මීයන් පැටව් 
දමලා. සමහර තැන් කුඩා වැස්සටත් ෙතෙමන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
විවාදෙය්දී අපට කිව්වා, "දැන් අප ආසියාෙව් ෙලොකුම වී ගබඩාව 
ඔයාමඩුෙව් හදලා තිෙබන්ෙන්, ඊට පස්ෙසේ ඒක විස ෙඳනවා" 
කියලා. ඊට පසුව අපට මතකයි, එක්තරා අමාත වරෙයක් කිව්වා, 
"දැන් අපට ගබඩා පශ්නයක් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගබඩා 
පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා ඊශායලෙයන් තාවකාලික ෙපොලිතීන් 
ගබඩා ෙගනාවා" කියලා. රත්මලාෙන් ෙවඩි පිටියට අරෙගන 
ගිහින්, පිස්ෙතෝලෙයන් ෙවඩි තියලා, ඒ ගබඩාවල ශක්තිමත්භාවය 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයකුත් කළාය කිව්වා. එෙහම කළා කියලා, 
අම්පාෙර් වී ගබඩා කළාට පසුව අම්පාෙර් මීයන් රත්මලා ෙන් ෙවඩි 
පිටිෙය් පරීක්ෂා කළ වී ගබඩා විනාශ කළා. මා දැක්කා, රූපවාහිනී 
නාලිකාවල එය ෙපන්වපු හැටි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමියත් ඒ දිනවල -දැනට අවුරුදු 4කට, 5කට කලින්- එය 
දකින්න ඇති.  

ඉන් පසුව වර්තමාන ආණ්ඩුව කිව්වා, 'දැන් අපට වී දමන්න 
තැනක් නැහැ. ඒ නිසා නිකම් ෙව්ලි ෙව්ලි තිෙබන එෙක් ඔන්න 
ඔෙහේ කමක් නැහැ කියලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ හරි වී 
ගබඩා කරන්නම්" කියලා. ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම ෙම් ගබඩා පිළිබඳ පශන්යට, වී මිල දී ගැනීම පිළිබඳ 
පශ්නයට විවිධාකාර උත්තර ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
අවස්ථාවල කිව්වා, වී රට යවනවාය කියලා. මට මතකයි, ෙම් 
 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, "අපට දැන් වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා, 
ඒ නිසා ෙම් අතිරික්තය අෙප් රෙට් තියා ගන්න බැරි නම් ෙම්ක රට 
යවන්න ඕනෑ" කියලා. අප ඒ පිළිබඳ වාර්තා ෙසොයා බලනෙකොට 
අපට ෙපණුනා එෙහම රට යවලාත් නැහැ කියලා. ඊට පසුව හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටම කිව්වා, "අපට හාල් අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට - WFP එකට - අප 
ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් හාල් ෙනොමිෙල් ෙදනවා" කියලා. 
ෙමොකද, ඒ තරමට ෙම් හාල් කරදරයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. 
හැබැයි, මම ඒ පිළිබඳ වාර්තා ෙසොයා බැලුවා. එෙහම දීපු 
පමාණයක් නැහැ. කුඩා පමාණයක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, අෙප් හාල් සුද්ෙදෝ කන්ෙන් නැහැ. ඒක අප ෙහොඳට 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් විධිෙය් විවිධ කරුණු, කාරණා එතුමන්ලා 
කිව්වා. හැබැයි, ෙම් පශ්න අතර ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ ජාවාරමක් 
බවටත් පත්කර ගත්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

මම දැන් ඔබතුමියට ෙම් ගැන දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නම්. 2010 
වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් දසලක්ෂ 346යි. 2012 
වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් පාඩුව රුපියල් දසලක්ෂ 2,041යි. ඒ 
කියන්ෙන්, 2012 වසෙර් වී අෙළවි මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 
2ක් පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වසෙර්දි පාඩුව රුපියල් මිලියන 
2,991යි. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 2013 වසෙර් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 3ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇයි ඒ? වී අෙළවි මණ්ඩලය වී ටික මිලදී ගන්නවා. ගබඩා 
කරන්ෙන් වී අෙළවි මණ්ඩලය තුළයි. ෙතතබර හානිවීම් -ෙතත 
ඉවත් වීම නිසා  බර අඩු වීම්- වුණාම ඒෙක් හානියත් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයටයි. මුරකරුවන්ෙග් ගාස්තුවත් වී අෙළවි මණ්ඩලයටයි. 
ගබඩා ගාස්තුවත් වී අෙළවි මණ්ඩලයටයි. වී අෙළවි මණ්ඩලය වී 
ටික අරෙගන ගබඩා කර ගන්නවා. ආණ්ඩුෙව් ඉතාම කිට්ටු 
මුදලාලිලා කීප ෙදෙනකුට ගත්ත මිලටත් වඩා අඩුෙවන් වී වික්කා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
හිටපු අමාත  ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු  මැතිතුමාෙගන් අහපු 
පශ්නයකදී එතුමා දීපු පිළිතුරක් මා ළඟ තිෙබනවා.  වී අෙළවි 
මණ්ඩලය ගන්නා ලද වීවලින් වැඩිම වී ෙතොග දුන්ෙන් අරලිය 
සහල්වලට; ඒ කියන්ෙන්, ඩඩ්ලි මුදලාලිෙග් හාල් ෙමෝලට. ඊළඟට 
නිපුන සහල්වලට; ඒ කියන්ෙන්, සිරිපාල ගම්ලත් නිෙයෝජ  
අමාත වරයාෙග් හාල් ෙමෝලට. ඊළඟට රත්න හාල් ෙමෝලට ; ඒ 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් අලුතින් නැඟීෙගන එන හාල් ෙමෝලක් කියා 
එතුමා එහිදී කියාෙගන ගියා. ඒ නිසා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙගොවි 
ජනතාවෙගන් වී ටික අරෙගන, ඒෙගොල්ෙලෝ ගබඩා කරෙගන ෙම් 
මහත්වරු ගහපු ගැහිලි දන්නවාද? ෙම් මහත්වරු ඒ කාලෙය් ෙහොඳ 
ගැහිලි ගැහුෙව්. කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ කට වහෙගන, 
මුකවාඩම් බැඳෙගන හිටිෙය්. ඒ සියල්ලන්ෙග්ම කටවල් වහලා 
තිබුෙණ්. එක එක projectsවල ට ඉන්දියන්කාරෙයෝ ෙගනැත්, 
ෙකොමිස් කුට්ටි ගහලා, එක එක ෙනෝනලාට garment factoriesවල 
කෑලි දීලා, කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළදි හැම ෙකනාෙග්ම  
කටවල් වහලා තිබුෙණ්.  

ෙම් කිසිවක් කථා කරන්න බැරි තත්ත්වයට ඒ අය පත් කර 
තිබුණා. ඇයි ඒ? හැම ෙදනාම එෙහන් ෙමෙහන් තමතමාට ලැබුණු 
පංගු එකතු කරෙගන තිබුණා. ඒ නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලය 2013 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,991ක් -රුපියල් දසලක්ෂ 2,991ක්- පාඩු 
ලැබුවා. කාටද පිළිගන්න පුළුවන් එය? වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙම් 
රෙට් දැවැන්ත මණ්ඩලයක් ෙනොෙවයි. වී මිල දී ගන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 6,000කයි. රුපියල් මිලියන 6,000ක වී මිල දී ගන්න 
ෙකොට රුපියල් මිලියන 3,000ක් පාඩු ෙවනවා. එවැනි ව ාපාර  
රෙට් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? එෙහම නම්, වී මිල දී ගැනීම 
ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ආණ්ඩුෙව් -මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය්- මුදල් ෙයොදවා වී මිල දී ෙගන, ආණ්ඩුෙව් ගබඩාව 
ෙයොදවා, ආණ්ඩුෙව් මුරකරුවන් ෙයොදවා, හානිය ආණ්ඩුව භාර 
ෙගන තමන්ෙග් හිතවත් ෙහංචයියන්ට, තමන්ට හිතවාදි 
ව ාපාරිකයන්ට අඩු මිලට ඒ වී ටික ලබා දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් වැෙඩ් පසු ගිය දාත් කළා. ෙම් මහත්වරුන් ෙදෙගොල්ලන්ෙගන් 
මීට වඩා අලුත් ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එකම කලිසම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරියට හරි! එකම කලිසෙම් කකුල් ෙදක. ඔය එන්ෙන්! ඒ 

කාලෙය්ත් ඕවා කිව්වා නම් ෙකොතරම් අපූරුද අප්පා!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය දා කුමාරෙග් කියන 
මුදලාලිට වී අෙළවි මණ්ඩලය කිෙලෝවක් රුපියල් 38.50 ගණෙන් 
සම්බා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක්  දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුව විධියට සම්බා වී කිෙලෝවක්  රුපියල් 50කට මිල දී 
ගන්නවා. ගබඩාව සතුව තිබුණු සම්බා වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් 
වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 38.50 ගණෙන් දුන්නා. ඒ මුදලාලි 
ගබඩාව ගාව තියාෙගනම ඒ වී ෙමටික් ෙටොන් 30,000 විකුණුවා 
කිෙලෝ එකකින් වැඩිපුර රුපියල් ෙදකක් අෙත් තියාෙගන. 
ගබඩාෙව් වී තමන්ෙග් ෙලොරියටවත් පටවන්ෙන් නැතිව අෙනක් 
ෙකනාෙග් ෙලොරියට පැෙටව්වා. ඒ නිසා ෙම් වී මිලදී ගැනීම, වී 
ගබඩා කිරීම, යළි විකිණීම ජාවාරමක් බවට පත් වී තිබුණා. දැන් 
අපට ෙකොතරම් පුරාෙජ්රු ගැහුවත් වැඩක් නැහැ, වී ෙමච්චර 

ගත්තා; වී ගන්න ෙමච්චර වියදම් කළා; ලංකාෙව් වැඩිම වී 
පමාණයක් මිලදී ගත් කන්න ෙම්කයි කියා. ඒවා කියා වැඩක් 
නැහැ. ඔය ගන්නා වීවලට ෙමොකද කරන්ෙන් කියා අපි ෙහොඳට 
දන්නවා. වී මිලදී ගැනීම ජාවාරම්කාරයන්ෙග් කාර්ය භාරයක් 
බවට පත් කරෙගන තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
ඕනෑ. හැම අවුරුද්දකම මාර්තු, අෙපේල් මාසවල මහ කන්නෙය් වී 
අස්වැන්න එනෙකොට අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් මාසවල යල 
කන්නෙය් වී අස්වැන්න එන ෙකොට ෙපොෙළොන්නරුව, 
අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල වාෙග්ම ඔබතුමියත් නිෙයෝජනය කරන 
ඈත අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවට තමන්ෙග් වී මලු ටික 
අරෙගන ඇවිත්, පාරවල් හරස් කර, තමන්ෙග් වී ටික 
විකුණාගන්න ඕනෑ කියා අ ෙඳෝනා නඟන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

අල නිෂ්පාදනය එන කාලයට වැලිමඩ, නුවරඑළිය, 
බණ්ඩාරෙවල අල ෙගොවි ජනතාවට තමන්ෙග් අල ටික 
විකුණාගන්න ඕනෑ කියා කැප්ෙපටිෙපොළ ගබඩාව ළඟ, 
කැප්ෙපටිෙපොළ ෙවළඳ මධ ස්ථානය ළඟ හූල්ලන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලොකු ලූනු අස්වැන්න එනෙකොට දඹුල්ෙල්, 
කැකිරාෙව්, අනුරාධපුරෙය් ලූනු ෙගොවීන්ට දඹුල්ෙල් ආර්ථික 
මධ ස්ථානය ගාව හූල්ල හූල්ල ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, 
තමන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණාගන්න. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අවුරුදු 67ක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට පාලනය 
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන ෙවනම රට පාලනය කළා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය රට පාලනය කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රට 
පාලනය කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය අරෙගන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය රට පාලනය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය 
අරෙගන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රට පාලනය කළා. අවුරුදු 
67කට පසුව අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි කියන ෙදක එකට එකතු ෙවලා  රට පාලනය කරනවා. 
එකට එකතු ෙවලා රට පාලනය කරමිනුත් අද ෙපන්නුම් කර 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? සාමාන  ෙගොවි ජනතාවෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන 
මිලදී ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අදත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොන නිෂ්පාදනෙය් මිල ද, 
මුදලාලි තීරණය කරන්ෙන්? සෑම නිෂ්පාදනයකම මිල තීරණය 
කරන්ෙන් නිෂ්පාදකයායි. සබන් නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, ලිවර් 
බදර්ස් මුදලාලි දන්නවා සබන්වලට යන අමු දව  වියදම 
ෙකොතරම්ද, එහි ශම වියදම ෙකොතරම්ද, එහි ඇසුරුම්කරණෙය් 
වියදම ෙකොතරම්ද, එහි විදුලිය බිල ෙකොපමණද කියා. ඔහු දන්නවා 
සබන් කැටයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය. ඔහු ඒ 
නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඔහුෙග් ලාභයත් එකතු කර සබන් කැටෙය් 
මිල තීරණය කරනවා. අලියා ගිනි ෙපට්ටි නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, 
අලියා ගිනි ෙපට්ටි හදන මුදලාලි දන්නවා ගිනි ෙපට්ටිෙය් 
කවරයකට ෙකොතරම් වියදමක් යනවා ද, කූරකට ෙකොතරම් 
වියදමක් යනවා ද, ෙවඩි ෙබෙහත්වලට ෙකොතරම් වියදමක් යනවා 
ද, ගිනි ෙපට්ටියක නිෂ්පාදන පිරිවැය ෙකොතරම් ද කියා. ඔහුෙග් 
ලාභයත් තියලා ඔහු ගිනි ෙපට්ටිෙය් මිල තීන්දු කරනවා. 
ෙලෝකෙය් හැම භාණ්ඩයකම මිල තීරණය කරන්ෙන් 
නිෂ්පාදකයායි. බිස්කට් මිල තීරණය කරනවා, බිස්කට් 
නිෂ්පාදකයා. ඇඟලුම්වල මිල තීරණය කරනවා, ඇඟලුම් 
නිෂ්පාදකයා. සබන් මිල තීරණය කරනවා, සබන් නිෂ්පාදකයා. 
ෙචොක්ලට් මිල තීරණය කරනවා, ෙචොක්ලට් නිෂ්පාදකයා. නමුත්, 
වී මිල? වී මිල තීරණය කරනවා, වී ගන්නා ෙකනා. අෙනක් හැම 
භාණ්ඩයකම මිල තීරණය කරන්ෙන් ඒ භාණ්ඩ හදන අයයි.  

හැබැයි, කෘෂි නිෂ්පාදන මිල? කෘෂි නිෂ්පාදනවල මිල තීරණය 
කරන්ෙන්, කෘෂි නිෂ්පාදන ගන්න ෙකනායි. එය සාධාරණ ද? 
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ෙගොවියා තමයි දන්ෙන් තමන්ෙග් වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා ෙකොපමණ පිරිවැයක් යනවා ද කියා. බිත්තර වීවලට 
ෙකොච්චර ගියා ද? හාන්න ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? බිම සකස ්
කරන්න ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? කෘමිනාශක, වල්නාශක 
සඳහා ෙකොච්චර වියදමක් ගියා ද? ශම කුලිය ෙකොච්චර ද? මාස 
හයක් ජීවත්වීම සඳහා තමන්ට ලබාගත යුතු ආදායම ෙකොපමණ ද? 
ඒක දන්ෙනත් ෙගොවි ජනතාව.  ඒ නිසා වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය 
කිරීමට යන නිෂ්පාදන පිරිවැය දන්ෙන් ෙගොවියායි. හැබැයි, මිල 
තීරණය කරන්ෙන් ගන්න ෙකනා. ඒක සාධාරණ නැහැ.  අනිත් 
හැම භාණ්ඩයකම මිල නිෂ්පාදකයා තීරණය කරනෙකොට, කෘෂි 
භාණ්ඩවල මිල තීරණය කරන්ෙන් ගැනුම්කරුවායි.  එෙහමනම් 
අපට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, මිල තීරණය කිරීම 
ගැනුම්කරුවාෙගන් ෙකොෙහොමද නිෂ්පාදකයා අතට ගන්ෙන්  කියා. 
ඒක නිකම් ගන්න බැහැ. මිල තීරණය කිරීම ෙකොෙහොමද ගන්ෙන්?  
සබන් ගත්ෙතොත් ෙකොම්පැනි ෙදක තුනයි හදන්ෙන්.  ඉතින් මිල 
තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගිනිෙපට්ටි ගත්ෙතොත් ෙකොම්පැනි ෙදක 
තුනයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා මිල තීරණය කරන්න පුළුවන්. පපඩම් 
ගත්ෙතොත් කර්මාන්ත ෙදක තුනයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා මිල තීරණය 
කරන්න පුළුවන්.  

වී ගත්ෙතොත් ෙගොවීන් දසලක්ෂයක් වී හදනවා. දසලක්ෂ 
ගණනක් වී නිෂ්පාදනෙය් ෙයෙදනවා. එතෙකොට ඔවුන් විසිරුණු 
ෙගොවි ජනතාවක්. ඒ නිසා ඔවුන්ට මිල තීරණය කිරීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ඒක ඇත්ත. තනි තනියම ඔවුන් කුඩා කුඩා ඒකකවල වී 
වගා කරමින් සිටිනවා. ඒ නිසා වළක්වන්න බැරි විධියටම අපි ෙම් 
නිෂ්පාදනය එක තැනකට ෙක්න්ද කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න වුවමනායි. අඩුම තරෙම් අෙප් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
හැටක්වත් සංවිධිත නිෂ්පාදනයකට යන්ෙන් නැතුව ෙම් පශ්නයට 
උත්තර ෙහොයා ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා යාය නිෂ්පාදන සමිතියක් 
හදන්න ඕනෑ. යාය නිෂ්පාදන සමිතිය තමයි මුළු නිෂ්පාදනෙය්ම 
මිල තීරණය කරන්ෙන්.  තමන් ළඟ තමයි ඒ bulk එක 
තිෙබන්ෙන්. තමන් තමයි මිල තීරණය කරන්ෙන්.  තමන් තමයි 
ෙමෝල් හිමියාට කියන්ෙන්, "ෙමන්න අපි ළඟ තිෙබනවා වී ෙමටික් 
ෙටොන් 10,000ක්.  වී ෙමටික් ෙටොන් 10,000 මිල ෙමපමණයි. ඔබ 
ගන්න කැමැතිද නැද්ද?" කියා. හරියටම අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය 
යාය නිෂ්පාදන සමිතිවලට ෙක්න්ද කෙළොත් සැළකිය යුතු 
පමාණයකින් ෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන්. ඒක එක 
කාරණයක්.   

ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ෙවළඳෙපොළට එන්ෙන් -ෙම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික විද ාව. අෙප් ආර්ථික විද ාව 
ෙනොෙවයි.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ධනවාදී ආර්ථික විද ාව. ඒ 
ආර්ථික විද ාෙව් වුණත් සෑම භාණ්ඩයක්ම ෙවළඳෙපොළට එන්ෙන්
- උච්චාවචනය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ලක් කරයි.  ෙවළඳෙපොළ 
ඉල්ලුම ෙකොපමණ පමාණයකින් අඩු ෙවනවා ද, වැඩි ෙවනවා ද 
කියන සාධකය මත තමයි නිෂ්පාදන ෙවළඳෙපොළට  එන්ෙන්. 
නත්තල් කාලයට රතිඤ්ඤා නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඇයි? නත්තල් 
කාලෙය් රතිඤ්ඤා වැඩිපුර විකිෙණනවා. අවුරුදු කාලයට 
ෙවළඳෙපොළට ඇඳුම් එනවා. ඇයි? ෙවළඳෙපොෙළේ අවුරුදු කාලයට 
ඇඳුම් වැඩිපුර විකිෙණනවා. ඒ නිසා හැම නිෂ්පාදකෙයක්ම ෙවළඳ 
ෙපොළට භාණ්ඩ එවන්ෙන් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම 
පිළිබඳ, චලනයන් පිළිබඳ අවෙබෝධයකින්.  ෙකොෙහොමද ඒක 
චලනය ෙවන්ෙන්? අවුරුදු කාලයට ෙකොච්චර ඇඳුම් විකිෙණ්විද? 
නත්තල් කාලයට ෙකොච්චර රතිඤ්ඤා විකිෙණ්විද? ෙවසක් 
කාලයට ෙකොච්චර පහන් තිර විකිෙණ්විද? ෙවසක් කාලයට 
ෙකොච්චර බකට් විකිෙණ්විද? සුළඟ හමන කාලයට ෙකොච්චර 
සරුංගල් විකිෙණ්විද? ෙවළඳෙපොෙළේ සිද්ධ වන ඉල්ලුම පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක් කරමින්,  ෙවළඳෙපොෙළේ උච්චාවචනය 
සැලකිල්ලට ලක් කරමින් තමයි  නිෂ්පාදකයා සමත් ෙවන්ෙන් 

තමන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙවළඳෙපොළට එවන්න. හැබැයි, අෙප් රෙට් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  අෙප් රෙට් කෘෂි 
නිෂ්පාදනයට කිසිදු දැක්මක් නැහැ. අෙප් රෙට් ෙලොකු ලූනු 
අවශ තාව ෙමොකක්ද? ඒ අවශ තාව සපුරන්න පුළුවන් 
ෙකොතනින්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලූනු අවශ තාව 
ගත්ෙතොත් එය ෙලොකු ලූනුවලින් සපයන්න පුළුවන්.  රතු 
ලූනුවලින් සපයන්න පුළුවන්.   

අෙප් ලුනු පධාන කලාප තුනක්  තිෙබනවා. ඒ කලාප තුන 
තමයි යාපනය, දඹුල්ල සහ ෙමොණරාගල.  හැබැයි, අපි දන්ෙන් 
නැහැ යාපනෙය් ලූනු එන්ෙන් කවදාද කියා. දඹුල්ෙල් ලූනු 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කවදාද කියා අපි සැලසුමක් හදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොණරාගල ලූනු ෙගෙනන්ෙන් කවදාද කියා අපි සැලසුමක් 
හදන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි ජනතාව ෙවළඳෙපොළ සැලකිල්ලකට 
ලක්ෙනොෙකොට ගිය කන්නෙයන් තමන්ට බටානාවලින් ලාභ නම්, 
ෙම් වතාෙවත් බටානා සිටුවනවා.  ගිය සැෙර් ෙගොවියාට 
මිරිස්වලින් ලාභ නම්, ෙම් කන්නෙයත් මිරිස් සිටුවනවා. ගිය 
වතාෙව ෙගොවියාට පිපිඤ්ඤාවලින් ලාභ නම්, ෙම් කන්නෙයත් 
පිපිඤ්ඤා සිටුවනවා. නමුත් පිපිඤ්ඤා සිටුවන ෙගොවියා 
මුළුමනින්ම විනාශ ෙවනවා. ඇයි?  ෙගොවියා ඉවට තමයි වගා 
කරන්ෙන්.  ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඉවට වගා කරන 
ෙගොවියාට සංවිධිත සැලැස්මක් ෙදන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  
සංවිධිත සැකැස්මක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙවළඳෙපොළ ඉල්ලුම පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක්කර ගත් වගා සැලැස්මක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හදන්න ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා වගා සැලැස්මක් සකස් කිරීම 
පිළිබඳව හිතන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ නිසා වගා සැලැස්මක් ඕනෑ. 
ෙමොන කාලෙය් ෙමොන ඉල්ලුමද තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ පිළිබඳව 
සැලැස්මක් අපි සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ඊළඟට අපට තිෙබන පශ්නය, අපට වළක්වන්න බැරි විධියට 
අතිරික්ත නිෂ්පාදනයන් එන්න පුළුවන්.  අතිරික්ත නිෂ්පාදනය 
තුළින් අපි ෙකොෙහොමද ෙලෝක ෙවළඳෙපොළ අත්පත් කර ගන්ෙන්?  
කවුරුහරි කල්පනා කරනවා නම්, අෙප් නාඩු සහල් යුෙරෝපයට 
යවන්න පුළුවන් කියා ඒ මන්තීවරුන්ෙග් ඔළුව ෙපොඩ්ඩක් අතගාලා 
බලන්න ඕනෑ. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම්, අෙප් සම්බා 
සහල් සුද්දාට කවන්න පුළුවන් කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි,  බැහැ. අපි අ හෙගන හිටියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියනවා, "ෙම් සහල් පිටරට පටවනවා.  ෙම් සහල් සුද්දන්ට 
කවනවා. ෙමච්චර ෙම් සහල් යවනවා." කියා. ෙබොරු. එෙහම ෙම් 
සහල් යවන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් විෙද්ශිකයන් විෙශේෂෙයන්ම සුදු 
ජාතිකයන්ෙග් පධාන ආහාරය බත් ෙනොෙවයි.  තමන්ෙග් 
ආහාරෙය් ඉතාම කුඩා පංගුවක් බවට ඔවුන් බත් පත් කර 
ගන්නවා.  හැබැයි, ඒ සහල් මීට වඩා පිරිසිදු  සහල්. අෙප් සහල් 
කෙඩන් ෙගනැල්ලා ෙදපාරක් ෙහෝදලා මුට්ටියට දාලා උයන්න 
ඕනෑ.  සුද්දා සහල් පැකට් එක එළිෙයන් ෙගනැල්ලා, ඒක 
එෙහමම හට්ටියට දාලා එක පාර තම්බලා ගන්නවා.  ඔවුන් 
කන්ෙන් ගෑරුප්පුෙවන්.  ඒ නිසා බත් ෙගොඩක් ඇෙලන්න බැහැ. 
අෙප් හාල් ටිකක් වැඩිපුර තම්බන ෙකොට ඇෙලනවා. ඔවුන්ෙග් 
හාල් තම්බන ෙකොට ඇෙලන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට විසිෙරන්න 
තිෙබන්න ඕනෑ. චීනය වාෙග් රටක බත් ඇෙලන්න තිෙබන්න 
ඕනෑ. චීනය, ජපානය වාෙග් රටවල බත් ඇෙලන්න තිෙබනවා. 
යුෙරෝපෙය් බත් විසිෙරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙම් හාල් 
පෙභ්ද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පංගුවක් අත් පත් කර ගන්න 
පමාණවත් නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, "අලුත් 
හාල් පෙභ්දයක් පිළිබඳව කල්පනා කළා ද?" කියලා.  

Bg 304 සහ Bg 34/8 වී වගා කරලා විෙදස ් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අත් පත් කර ගන්න පුළුවන් ද? ඒවා වගා කරලා විෙදස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න බැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් අනිවාර්යෙයන්ම 
නව බීජ පෙභ්ද අප ෙහොයා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. මම දන්නා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිදි බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් ලංකාෙව් ඉතාමත්ම 
ෙජ ෂ්ඨ ආචාර්යවරෙයක් සිටියා. එතුමා කෘෂි විද ාව පිළිබඳව 
PhD උපාධියක් ලබාෙගන තිබුණා. එතුමා කෘෂි විද ාඥවරෙයක්; 
බීජ පර්ෙය්ෂකවරෙයක්. ඔහු තමයි ලංකාෙව් බාස්මති හාල් ෙහොයා 
ගත්ෙත්. ඔහු බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් තමයි ෙසේවය 
ක ෙළේ. ඒ, සුමිත් මහත්මයා ඉතාමත් දක්ෂ ආචාර්යවරෙයක්. 
බතලෙගොඩ වී පර්ෙය්ෂණායතනෙය් ඔහු තමයි බාස්මති හාල් 
ෙහොයා ගත්ෙත්. නමුත් අෙප් හාල් පෙභ්දෙය් පශ්නයක් තිබුණා. ඒ 
පශ්නය ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ හාල් 
ඇෙලනවා. ඒ නිසා ඇෙලන එක අඩු කරන්න අප අලුත් ජාන 
තාක්ෂණයක් ඇතුළු කළ යුතුව තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් එම ෙගොවි 
ෙපොෙළේ සුමිත් කියන ආචාර්යවරයා ආරක්ෂා කර ගත යුතුව 
තිබුණා. හැබැයි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? එතුමාට හරිහමන් පහසුකමක් 
නැහැ; නතර ෙවන්න හරිහමන් තැනක් නැහැ;  නිවස්නයක් නැහැ. 
එතුමාෙග් දරුවන්ට හරිහමන් පාසලක් නැහැ. ඒ ෙහේතු නිසා 
ඉබ්බාගමුෙව්, බතලෙගොඩ දරුවන් තියාෙගන ඒ නිලධාරියා 
ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ නිලධාරියා රැකියාෙවන් ඉවත් ෙවලා 
ගියා. ඒ නිලධාරියා තමයි අද පැල්ෙවෙහර CIC ෙගොවි ෙපොෙළේ 
පධාන කෘෂි විද ාඥයා. එතුමා තමයි රජය සතුව හිටපු කෘෂි 
විද ාඥයා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් කෘෂි 
විද ාඥයන් ඉතාමත් ශක්තිමත් ෙලස පුහුණුව ලැබූ අය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම 
ආචාර්ය උපාධිධාරින් ඉන්ෙන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව්යි. 
සෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවකටම වඩා වැඩිෙයන් ආචාර්ය උපාධිධාරින් 
ඉන්ෙන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව්යි. හැබැයි, ෙම් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ආචාර්ය උපාධිධාරින් ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙගන් විශාල පමාණයක් රට අත් හැර යනවා. 
නවසීලන්තෙය් ෙහෝ ෙබල්ජියෙම් ෙහෝ ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙගොවි 
ෙපොළවල වගා කරන්න අෙප් දක්ෂ නිලධාරින් යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ෙම් නිලධාරින්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමට  
සැලැස්මක් හැදුෙව් නැහැ. ඒ සඳහා සැලැස්මක් ඕනෑ. අලුත් බීජ 
පෙභ්ද ෙහොයා ගන්න ඔවුන් ෙපොළඹවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. එක්ෙකෝ ගිහිල්ලා මත්තල 
ගබඩා පුරවනවා; ඊශායලෙයන් ගබඩා ෙග ෙනනවා; ඔයාමඩුෙව් 
ගබඩාවක් හදනවා; දන්නා මුදලාලි ෙකෙනකුට ෙකොමිස් එකක් 
ෙදනවා. ෙමෙහම කරලා ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න බැහැ. 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයන්න නම් පළමුෙවන්ම අප ෙහොඳ බීජ 
පෙභ්ද ගණනාවක් හඳුනා ගත යුතුව තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. ඒ සඳහා පර්ෙය්ෂණ දියත් කරන්න ඕනෑ. 
පර්ෙය්ෂණවලට කාලයක් යාවි. ඒ නිලධාරින්ට පහසුකම් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒෙගොල්ලන්ට 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පමාණවත් මුදල් පමාණයක් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, පසු ගිය 
කාලය පුරාවටම  අෙප් බීජ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ෙවන් කරන 
ලද මුදල් පමාණයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොයලා බලන්න. බීජ පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පමාණය කඩා වැට්ටුවා. ඒ නිසා පර්ෙය්ෂණ කඩා වැටුණා. 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් මානසිකත්වෙයන් බිඳ වැටුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට පර්ෙය්ෂණෙයන් 
ෙහොයා ගන්න බීජ පෙභ්දය ෙගොවි ෙපොළ මට්ටෙමන් වර්ධනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙහොඳ ෙගොවි ෙපොළවල් ටිකක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් ආණ්ඩුෙව් ෙගොවි ෙපොළවලට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? කෘෂිකර්ම අමාත තුමා දන්නවා, මහඉලුප්පල්ලම 
ෙගොවි ෙපොළට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළ තමයි අපට MI 4 මිරිස ්වගා කරලා 
දුන්ෙන්. අපට Red Lady බඩ ඉරිඟු කරල ෙගනැල්ලා දුන්ෙන් 

මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළ. අද මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවි ෙපොළට 
ගිහිල්ලා බලන්න. එහි වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ඉපිල් 
ඉපිල්. අමාත තුමා දන්නවා, යනෙකොට පාර ෙදපැත්ෙත්ම 
තිෙබන්ෙන් ඉපිල් ඉපිල් කැලෑ ෙදකක් බව. හැබැයි, එය කාලයක් 
අපට ඉතාම වටිනා බීජ ෙහොයලා දීපු මහා සශික ෙගොවි ෙපොළක්; 
වටිනා සම්පතක්. ඒ බීජ ෙගොවි ෙපොළ කැලෑවට අත් හැරියා. 
පැල්ෙවෙහර ෙගොවි ෙපොළට ෙමොකක්ද කෙළේ? පැල්ෙවෙහර ෙගොවි 
ෙපොෙළන් භාගයක් CIC  ෙකොම්පැනියට වික්කා. ඉතුරු භාගය 
ආණ්ඩුෙව් තියා ගත්තා. අද ෙපොෙලොන්නරුවට ගිහිල්ලා බලන්න. 
ෙපොෙලොන්නරුවට පාර දිෙග් යන ෙකොට නාටු ෙවච්ච කෑල්ල 
කාෙග්ද? ආණ්ඩුෙව්. ෙකොළ පැහැයට තිෙබන කෑල්ල කාෙග්ද? 
CIC  එෙක්.  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොවි 
ෙපොළවලට වැටක් ගහ ගන්න, ෙගොවි  ෙපොළවලට පහසුකම් ටික 
ෙදන්න, ෙගොවි ෙපොළවල් ආරක්ෂා කරන්න මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කිරීමක් ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීමක් කෙළේ නැහැ.  

හිඟුරක්ෙගොඩ අක්කර 2,500කට ආසන්න වටිනාම බීජ ෙගොවි 
ෙපොළක් තිබුණා. එය ෙපොෙලොන්නරුෙව් ජනතාවට බීජ 
නිෂ්පාදනය කරලා දීපු ෙගොවි ෙපොළ. ඒ ෙගොවි ෙපොළ 
CICකාරයන්ට වික්කා. තලාව, තඹුත්ෙත්ගම අතර මල්වාෙන් චීන 
ෙගොවි ෙපොළ තිබුණා. අද ඒ ෙගොවි ෙපොළ කාටද දීලා තිෙබන්ෙන්? 
අද ඒ ෙගොවි ෙපොළ දීලා තිෙබන්ෙන්  CIC  ෙකොම්පැනියට. ඒ 
ආකාරයට අෙප් රෙට් වටිනා සම්පත් වූ ෙගොවි ෙපොළවල් ටික 
වික්කා.  පර්ෙය්ෂණ ආයතන කඩා වැට්ටුවා. එයින් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්? දැන් හූල්ලනවා, ෙම් හාල් ෙලෝකය කන්ෙන් නැහැ 
ෙන්, ෙම් හාල් පිට රට යවන්න බැහැ ෙන්, ෙම් බතල පිට රට 
යවන්න බැහැ ෙන් කියලා. ඒවා පිට රට යවන්න බැහැ තමයි. 
අලුත් බීජ පෙභ්ද ෙහොයා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ සඳහා  බීජ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන, බීජ ෙගොවි ෙපොළවල්  වර්ධනය කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් ඉතාමත් 
රසවත්ම ෙකෙසල් ෙගඩිය තමයි ෙකෝලිකුට්ටු ෙගඩිය. හැබැයි, 
ෙකෝලිකුට්ටු ෙගඩිය පිට රට යවන්න බැහැ. එයට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙගඩිය ඉදුණාම නැට්ට ළඟින් 
කඩා වැෙටනවා. ඒ නිසා අපට පර්ෙය්ෂණයක් ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ෙපොත්ත සවිමත් කර ගන්න. එෙහම වුෙණොත් 
විතරයි අපට ෙකෙසල් ෙගොවියාෙග් ෙකෙසල් ටික පිට රට 
යවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් රසවත්ම ෙකෙසල් 
ෙගඩිය අපට හිමිව තිබුණාට ඒ ෙකෙසල් ෙගඩිය පිට රට යවන්න 
බැහැ. ඉදුණාම නැට්ට ළඟින් කැෙඩනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා කලින් කිව්වාක් ෙමන් 
අෙප් ගබඩා පශ්නයට තාවකාලික උත්තර සපයලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. දැන් අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  අෙප් රෙට් බීජ 
ෙගොවි ෙපොළවල් ටික යළි වර්ධනය කරන්න, බීජ පර්ෙය්ෂණ 
ආයතන ටික යළි ෙගොඩ නගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම්ද? 
ඊළඟට ෙගොවි ජනතාවට අලුත් බීජ පෙභ්ද ටිකක් හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට මතක ඇති කාලෙය් 
වගාව සඳහා බීජ ටික සකස් කර ගත් ආකාරය අප දැක තිෙබනවා. 
අපි  බණ්ඩක්කා ඇට ටික ෙහොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙහේෙන් තිබුණු ෙලොකුම 
බණ්ඩක්කා කරල් ටික ෙමෝරන්න තියලා, ඒ ටික කඩා ෙගන 
ඇවිල්ලා, මිදුෙල් දමා ෙව්ලලා, ඒ ඇට ටික ෙරදි කෑල්ලක දාලා 
ෙපොට්ටනියක් ෙවන්න ගැට ගහලා, ලිප උඩින් එල්ලලා තියලා අපි 
ඊළඟ කන්නෙය්දී සිටුවන්න ගත්තා. අපි වට්ටක්කා ඇට ටික හදා 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? අෙප් ෙහේෙන් තිබුණු ෙලොකුම වට්ටක්කා 
ෙගඩිය වැල මැෙරනකම් ෙමෝරන්න තියලා, ඒ වට්ටක්කා ෙගඩිය 
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කපා ෙගන ඇවිල්ලා, ෙගදර තියලා, ඒක කපලා ඇට ටික 
අරෙගන, අව්ෙව් දාලා, මැලතියන් මහත්තයා එන ෙකොට කුඩු 
ටිකකුත් ඉල්ලා ෙගන, අළු ටිකක් දාලා, ඒක ඔතලා ළිප් ෙබොක්ෙක 
එල්ලලා තියලා, අපි ඊළඟ කන්නයට ගන්න වට්ටක්කා ඇට ටික 
සකස් කර ගත්තා. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද  ඒ 
වාෙග් ස්වයං බීජ නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවාද? අද මුළු ෙගොවි 
ජනතාවටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ CICකාරයාෙග්, 
එක්ෙකෝ ෙහේෙකම්කාරයාෙග්, එක්ෙකෝ ෙහේලිස්කාරයාෙග් 
ෙකොම්පැනිවල බීජ පස්ෙසේ යන්නයි. මුළු බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළම 
නැති කළා.  

අද ෙගොවි ජනතාවට ෙහොඳ සම්පතක් වන බීජ ටික ලබා ෙදන්න 
සැලසුමක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් නැත්නම්, කෘෂි 
කර්මාන්තය ඉස්සරහාට අරෙගන යන්න බැහැ. බීජ අෙප් 
අයිතියක්. ෙමොන්සැන්ෙටෝ වැනි ෙකොම්පැනි ෙලෝකය පුරා බීජ 
අධිකාරිත්වයක් පවරා ෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙම් මෑතකදී කැනඩාෙව් ඇහුව නඩුවක් ගැන මම 
කියන්නම්.  ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනිය ඉතාම ෙහොඳ කපු 
වර්ගයක් ෙසොයා ගත්තා. ඒ කපු වර්ගය වගා කරන්න පුළුවන් 
ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට විතරයි. ෙමොන්සැන්ෙටෝ 
ෙකොම්පැනිය ඒ කපු ටික වගා කළාට පස්ෙසේ ඒෙගොල්ලන්ට 
අක්කරයකට ෙඩොලර් 120ක බද්දක් ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, එක 
ෙගොවිෙයක් ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව 
ෙහොෙරන් අරෙගන වගා කළා. ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනිය නඩු 
කිව්වා. කැනඩාෙව් අධිකරණයක ඒ නඩුව ඇහුවා. ඒ නඩුෙව්දී 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙමොන්සැන්ෙටෝ ෙකොම්පැනියට ෙඩොලර් 
20,000ක වන්දියක් ෙගවන්න ඒ ෙගොවියාට සිද්ධ වුණා.  

මිනිසා විසින් විවිධ පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙහොයා ගත්ත බීජ, 
ෙකොම්පැනිවල ඒකාධිකාරිත්වයට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. අද 
අෙප් රෙට් බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළත් ෙකොම්පැනිවල 
ඒකාධිකාරිත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් පැවැති හැම රජයක්ම ෙගොවි ජනතාවෙග් බීජවල 
ස්වයංජාත අයිතිය රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට ආරක්ෂා 
කරනවා ෙවනුවට, ෙකොම්පැනිවල බීජ ෙවෙළඳ ෙපොළට අෙප් රෙට් 
ෙගොවියා තල්ලු කළා. අද අෙප් රෙට් බීජ ෙගොවියාෙග් ආරක්ෂාවත්, 
බීජවල ස්වාධිපත යත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සටනක්, 
අරගළයක් අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා පළමු 
ෙකොටම ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බීජ ටික ෙහව්වාට පමණක් 
හරි යන්ෙන් නැහැ. අපට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න බැරි 
පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ලංකාව 
 ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාරයකට වී නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් 
ෙමටික්ෙටොන් 4.5යි. ඒ කියන්ෙන්, කිෙලෝ ගෑම් 4,500යි. ජපානෙය් 
ෙහක්ටයාරයකට ෙමටික්ෙටොන් 7.5ක් නිෂ්පාදනය වනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, කිෙලෝ ගෑම් 7,500යි. චීනය ගත්ෙතොත් 
ෙහක්ටයාරයකට කිෙලෝ ගෑම් 7,000ක් නිෂ්පාදනය වනවා.  දකුණු 
ෙකොරියාව ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාරයකට කිෙලෝ ගෑම් 7,000ක් 
නිෂ්පාදනය වනවා. අෙප් රෙට් ෙහක්ටයාරයකට නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන් කිෙලෝ ගෑම් 4,500යි. ඒ නිසා අපිට ෙලොකු 
ඵලදායිතාවක් නැහැ.  

අර්තාපල්වල ඵලදායිතාව ගැනත් මා ඔබට පවසන්නම්. 
ෙලෝකෙය් අංක එකට අර්තාපල් ඵලදායිතාවක් තිෙබන්ෙන් 
නවසීලන්තෙය්යි. නවසීලන්තෙය් ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් 
ෙමටික් ෙටොන් 49ක් ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. 
අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාව  ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් 
ෙමටික් ෙටොන් 23ක් ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. 
ජපානය ෙහක්ටයාරයකින් අර්තාපල් ෙමටික් ෙටොන් 31ක්  

ගන්නවා. අපි ගන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 15යි. ඒ නිසා අපි අෙප් රෙට් 
ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
ඵලදායිතාව වැඩි ෙනොකර අපට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් පත් 
කර ගන්න බැහැ.  

දැන් ෙබොම්බාෙයන් ෙලොකු ලූනු අරෙගන නැවක පටවලා, 
ෙකොළඹ වරාෙයන් බාලා ෙකොළඹ වරාෙයන් රුපියල් 25ක 
බද්දකුත් ගහලා ෙලොරියක පටවලා දඹුල්ෙලන් බාන ෙකොට 
දඹුල්ෙල් ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකට වඩා ෙබොම්බාෙය් ෙලොකු ලූනු 
කිෙලෝ එකක මිල අඩු වනවා. ඒ ඇයි? ඒ රෙට් නිෂ්පාදන 
ඵලදායිතාව ඉහළයි; නිෂ්පාදන පිරිවැය අවමයි. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට අඩු මිලට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න 
පුළුවන්. අපි ෙකොෙහොමද ෙමෙහන් හාල් යවන්ෙන්? අපට වී 
කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 33.50යි. ජපානෙය් වී 
කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 20යි. ජපානය ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අඩු මිලට හාල් එවන ෙකොට අප වී කිෙලෝ එකක් 
සඳහා රුපියල් 33.50ක නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දරලා ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අත් පත් කර ගන්න පුළුවන්ද? ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත් 
පත් කර ගන්නවා නම් අෙප් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 
සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ. ඒ සැලැස්ෙම් පළමුවන එක, බීජ. ෙදක, 
අපි මීට වඩා ෙහොඳ තාක්ෂණයක් අෙප් කෘෂි කර්මාන්තයට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. අෙප් කෘෂි කර්මාන්තයට තාක්ෂණය ඇතුළු 
කරන්ෙන් නැතුව තවදුරටත් කෘෂි කර්මාන්තය ඉස්සරහාට ෙගන 
යන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට ශමය ඉතාම හිඟ තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා. ෙගොයම් කපන කාලෙය් දී අපි දැක තිෙබනවා ඒ 
ෙගොයම් ටික කපා ගන්න විශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ ෙදන බව. 
අපි අලුත් යන්තසූත ෙගනත් තිෙබනවා. හැබැයි, අෙප් ලියැද්දට 
ෙම් යන්තසූත දාන්න බැහැ. ඒ යන්තය භූතයා ෙවන්න පුළුවන්; 
මහෙසෝනා ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් ලියැද්දකට දාන්න පුළුවන්ද? 
අෙප් ලියැද්ද ෙපොඩියි. ඒ නිසා අපි භූතයාෙගන් ෙගොයම් කපලා 
ලියැද්ෙද් මුළු ටික අතින් කපනවා. ඇයි ඒ? ඒ යන්ත සූත හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙලොකු ෙගොවි ෙපොළවල්වලට ෙන්. වී බුසල් භාගය, වී 
බුසල වගා කරන ෙගොවිෙයෝයි අපට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් යායවල් 
එකට බද්ධ කරන්න ඕනෑ. සමිති කියාවලියක් හරහා ෙම් යායවල් 
එකට බද්ධ කරලා ෙම් ෙගොවි ෙපොළවල් විශාල කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පළමුව, ෙගොවි ෙපොළවල් 
පුළුල් කිරීම හරහා, ෙහොඳ බීජ ලබා දීම හරහා අපිට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය අ ඩු කරන්න. ෙදවනුව ෙහොඳ 
තාක්ෂණයක් ෙයොදවන්න ඕනෑ. තුන්වන කාරණය තමයි 
අස්වැන්න ෙනළීම. අෙප් නිෂ්පාදනෙය් විශාල පමාණයක් ෙම් 
අස්වැන්න ෙනළීෙම්දී අහක යනවා. ආණ්ඩුව සතුව පශ්චාත් 
අස්වනු ෙනළීෙම් ආයතනය තිෙබනවා අනුරාධපුරෙය්. අස්වැන්න 
කල් තබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අස්වැන්න ෙනළීෙම්දී හානි 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ  
උපකරණ ෙමොනවාද ඒ අය දන්නවා. ඒවාට අවශ  උපකරණ ඕනෑ 
තරම් හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පර්ෙය්ෂණ ඕනෑ තරම් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා පර්ෙය්ෂණවලට විතරක්, පදර්ශනවලදී 
ෙපන්වන කියා මාර්ග විතරක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අෙප් ෙම් අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සැලැස්මක් අපට 
ඕනෑ. අපට එෙහම සැලැස්මක් තිෙබනවා ද?  

අෙප් එළවලු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 38ක් අපෙත් යනවා 
කියලා දැනටමත් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. අෙප් එළවලු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 38ක් අපෙත් 
යනවා. වැලිමඩින්  ෙගෝවා කිෙලෝ 100ක් මිලට ගන්නෙකොට ඒ 
ෙගෝවා ගන්න මුදලාලි දන්නවා ෙගෝවා කිෙලෝ 62යි ෙපොෙළේ 
විකුණන්ෙන් කියලා. ෙගෝවා කිෙලෝ  38ක් අපෙත් යනවා. ඉතින්, 
ඒ මුදලාලි ෙගෝවා කිෙලෝ 100කට ෙමොකටද මුදල් ෙගවන්ෙන්? ඒ 
නිසා කිෙලෝ 100ක් මිල දී ගන්නෙකොට කිෙලෝග්රෑම් 38ක 
වටිනාකම අතහැරලා කිෙලෝග්රෑම් 62ක සල්ලි ෙදනවා. මිල දී 
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ගන්න මුදලාලි දන්නවා ෙගෝවා කිෙලෝග්රෑම් 100ක් ෙනළුවාට 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් කිෙලෝග්රෑම් 62යි කියලා. එෙහම නම් ෙම් 
අස්වනු නාස්තිය වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි ෙකොෙහොමද 
අෙප් රෙට් එළවලු පවාහනය කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වැලිමඩින් ෙගෝවා 
ගලවනවා. ගලවලා, ෙලොරියට දාන්න කලින් ෙගෝවා ෙගඩිෙය් 
ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙලොරිෙය් මුදලාලි ආෙයත් ෙගෝවා 
ෙගඩිෙය් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙගෝවා ෙගඩිය පිටෙකොටුෙව් 
බක්කියට ආවාට පස්ෙසේ  ආපහු ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. 
පිටෙකොටුෙව්දී ෙතොග මුදලාලි  ආෙයත් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. 
ඊට පස්ෙසේ නිට්ටඹුෙව් මාර්කට් එෙක්දීත් ෙකොළ ෙදකක් 
ගලවනවා. ඒ මාර්කට් එෙක් විකුණන්න කලින් ආෙයත් ෙකොළ 
ෙදකක් ගලවනවා. විකිණුෙණ් නැත්නම් පහුව දා ෙවනෙකොට 
ආෙයත් ෙගෝවා ෙගඩිෙයන් ෙකොළ ෙදකක් ගලවනවා. ෙගදර 
ෙගනියලා උයන්න කලින් ආෙයත් ෙකොළ හතරක් ගලවනවා. 
ඉතින්, ඉතිරි ෙවයිද ෙගෝවා? වැලිමඩින් ගලවනෙකොට ෙගෝවා 
ෙගඩිය ෙවොලිෙබෝලය වාෙග්. ෙගදරදී උයන්න ගන්නෙකොට ඒක 
ෙටනිස් ෙබෝෙල් වාෙග්! ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ෙනළා ගන්නා 
අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ සඳහා ගබඩා පහසුකම්, 
ඇසුරුම්කරණය, පවාහනය කියන ෙම් ක්ෙෂේත එක්ක ෙගොවිතැන 
කර්මාන්ත පද්ධතියක් බවට පත් ෙවන්න  ඕනෑ. ෙකොෙහේද ඇසුරුම් 
කර්මාන්තයක් අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්? අෙප් රෙට් ෙකොෙහේද 
පවාහන ක්ෙෂේතය කර්මාන්තයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙකොෙහේද අපට ගබඩා  පද්ධතියක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
ෙම් කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෙෂේතය කර්මාන්ත ෙලස සලකා, 
ගබඩාකරණය, ඇසුරුම්කරණය, පවාහනය අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා ඇතුළත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ඇපල් ෙගඩියක් එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් කඩපු හැම 
ඇපල් ෙගඩියකටම ෙම්ස් එකක් දාලා තිෙබනවා. ඒ ෙම්ස ් එක 
දාලා හැම ඇපල් ෙගඩියක්ම අසුරන්න කුහරයක් තිෙබනවා. ඒවා 
එක ෙපට්ටියක අසුරනවා. ඒ ෙපට්ටිය ශීත ගබඩාවට එනවා. ඒ 
ෙපට්ටි කන්ෙට්න ර් ෙපට්ටිෙයන් ෙකොළඹ වරායට එනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකොළඹ වරාෙයන් ගිහිල්ලා 
අම්පාෙර් ෙපොෙළේ විකුණන ෙකොටත් අවුරුද්දකට කලින් ෙනළා 
ගත්ත ඇපල් ෙගඩිය බැබලි බැබලී තිෙබනවා. හැබැයි අම්පාෙරන් 
ෙනළා ගන්නා අෙප් අඹ ෙගඩියට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ ෙනළා 
ගන්නා අඹ ටික ඔක්ෙකෝම දමනවා, එක ෙලොරියකට. අඹ කිරිත් 
එක්කම අඹ ෙලොරියට පටවනවා. සමහර  නැටි උඩ; සමහර නැටි 
යට. සමහර නැටිවල කිරි අෙනක් අඹ ෙගඩිෙය් ගෑෙවනවා. 
ඔක්ෙකෝම එකම ෙලොරිෙය් පටවනවා. ඒ ෙලොරිය එනවා 
තණමල්විලට. තණමල්විලදී ඒ ෙලොරියට ෙකෙසල් කැන් 
පටවනවා. අම්පාෙර් අඹ; තණමල්විල ෙකෙසල් කැන්. රත්නපුර 
හරිෙයදී ෙලොරියට පටවනවා, අන්නාසි. පිටෙකොටුෙවන් බානවා, 
සැලඩ්. ෙම්කෙන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උෙද්ට පිටෙකොටුවට 
ගිහිල්ලා බලන්න අෙප් රෙට් එළවලු, පලතුරු ෙකොච්චර 
පමාණයක් බැෙකෝ යන්තවලින් කුණු ෙලොරිවලට පටවනවාද 
කියලා? ෙම් ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් පාලකයන්.  

ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව වන අලි වසංගතයට මුහුණ දීලා, 
ජීවිත තර්ජන ෙනොතකා, අව්ව- වැස්ස ෙනොතකා ෙගොවිතැන් 

කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔවුන්ට ඉරිදා දින 
නිවාඩු නැහැ. සවස හතෙරන් පස්ෙසේ නිවාඩු නැහැ. ඉස්සර නම් 
ෙපොෙහොය දවසට ෙගදර හිටියා. දැන් ෙපොෙහොය දවසට ෙගදර 
ඉන්ෙන්ත් නැහැ. වතුර හරවන්න කියලා හරි ෙගොවිෙපොළට 
යනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. ඔවුන්ට නිවාඩු දින නැහැ; වැඩ 
කරන නියමිත කාලයක් නැහැ; අව්ව -වැස්ස නැහැ. ෙම් හැම 
එකක්ම ඔවුන් ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා ෙනළන අස්වැන්න. ඒක 
ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම් පාලකයන්ට  බැරි  නම්, පාලකයන් ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා? අඩුම තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ධනපති 
කමයක් ඇතුෙළේ තිෙබන කළමනාකරණයවත් ෙගෙනන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙනළා ගන්න අස්වැන්න පාරිෙභෝගිකයා දක්වා 
ෙගන යන දාමෙය් පියවර ෙමච්චරයි තිෙබන්ෙන්. අස්වැන්න 
ෙනළා ගන්නවා. පරිෙභෝජනය කරන්න ජනතාවක් ඉන්නවා. ෙම් 
ෙනළා ගන්නා අස්වැන්න ෙකොෙහොමද පරිෙභෝජනය කරන 
ජනතාව අතරට ෙගනියන්ෙන්? ඒ කියාවලියවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා නම්, රෙට් 
ජාතික පශ්නවලට තමුන්නාන්ෙසේලා විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මහා බරපතළ පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අඹ වගා කරන ෙගොවීන් ඉන්නවා. ඒවා 
පරිෙභෝජනයට ගන්න ජනතාව ඉන්නවා. ෙම් ෙදක අතර 
සම්බන්ධීකරණය හරියට හදා ගන්න බැරි නම්, ෙම් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි නම්, ෙමොකක්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කරන්ෙන්? උෙද් 8ට, 9ට පිටෙකොටුවට 
යන්නෙකෝ. ගිහින් බලන්නෙකෝ. අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව 
නිෂ්පාදනය කරන ලද එළවලු ටික බැෙකෝ යන්තවලින් කුණු 
ෙලොරිවලට පටවන්ෙන්. අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය 
කරන ලද පලතුරු ටික කුණු ෙලොරිවලට පටවන්ෙන් බැෙකෝ 
යන්තවලින්. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා ඒ සඳහා 
සැලැස්මක් ෙගෙනන්න.  

ෙම් කටයුතු සඳහා ෙලොකු වගා සැලැස්මක් අවශ යි. බීජ 
නිෂ්පාදනය, යන්ත සූතකරණය, ගබඩාකරණය, පවාහනය සහ 
ඇසුරුම්කරණය ඉලක්ක කර ගත් කෘෂිකර්මාන්තයක් අපි අෙප් 
රෙට් ස්ථාපිත කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතිව හැම කන්නයක් එන 
විටම වී ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  වී ගන්න බැරි ද කියලා ෙහොයලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉලක්ක කර ගන්නවා නම්,  අනිවාර්යෙයන්ම අපි නව වී 
 පෙභ්ද හඳුන්වා දිය යුතුවා  වාෙග්ම, ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ ඉලක්ක 
කර ගන්නා නිෂ්පාදන කරන ෙගොවීන් සමූහයක් ෙගොඩ නඟන්න  
ඕනෑ. අඩුම තරමින් රාජාංගනය ව ාපාරෙයන්, එෙහම නැත්නම් 
හුරුලුවැව ව ාපාරෙයන්, එෙහමත් නැත්නම් ෙසේනානායක සමුද 
ව ාපාරෙයන්, -ෙම් කුමන ෙහෝ ව ාපාරයක් තුළින්- අපි 
පළමුෙවනි ව ාපෘතිය පටන් ගන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට අපි ෙදන්න 
ඕනෑ ෙහොඳ බීජ  පෙභ්ද. ඒ හරහා ෙහොඳ සහල් නිෂ්පාදනයක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ සහල් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ අත්පත් 
කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපි  ෙගෙනන්න ඕනෑ. පළමුෙකොට 
ඔවුන්ට පර්ෙය්ෂණ, පළමුෙකොට ඔවුන්ට පහසුකම් සහ සහනාධාර 
ලබා දීෙම් කමයක් අපි අනුගමනය කරන්න  ඕනෑ. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කෘෂි නිෂ්පාදන පංගුවක් අත්පත් කර ගැනීම 
සඳහා  අෙප් ෙගොවියා ෙමෙහයවන්නට සමත් වන්ෙන් නැත්නම් 
අෙප් ෙගොවියාට මීට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක් කවදාවත් ගත කරන්නට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අපි එක එක කාලයට එක එක  ව ාපෘති ෙගෙනනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් 
ව ාපෘතියක් ෙගනාවා, ''හැම ෙගදරකම වවමු'' කියලා. හැම 
ෙගදරකටම ෙබදුවා මුල්ලුවකුයි, උදලු තලයකුයි, ඇට පැකට් 
එකකුයි. සමෘද්ධි නිලධාරි මහත්මයා 100යි, ගාම නිලධාරි 
මහත්මයා 200යි, ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරි මහත්මයා 200යි. ඒ 
විධියට ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකින් ෙගවතු 500යි. ඒ කාලෙය් 

363 364 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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සිටි පවාහන අමාත වරයා "අපි වවමු - රට නඟමු"කියන project 
එකට දායකත්වයක් ෙලස  මරදාන දුම්රිය අංගණෙය්, -අර කළු 
ෙතල් භූමිෙය්- තක්කාලි හිෙටව්වා. "අපි වවමු - රට නඟමු" 
ව ාපෘතියට මෙග් සහාය ෙමයයි කියලා, මරදාන දුම්රිය අංගණෙය් 
තක්කාලි හිටවලා ෙපන්වූවා. එවකට සිටි කෘෂිකර්ම අමාත වරයා 
තමන්ෙග් ෙගදර කරවිල වවලා ෙපන්වූවා. එතුමා ජාතික 
රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපි වවමු - රට නඟමු  
ව ාපෘතියට මෙග් දායකත්වය ෙමයයි. මම කන්ෙන් මම හදා 
ගත්තු කරවිල" කියලා. ෙසොයලා බලන විට කරවිල පාත්තියට 
වතුර ගහලා තිෙබන බිල ෙගවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්. ඒ බිල 
රුපියල් 36,000යි. ඒ කරවිල  ඇතුෙළේ විතරක් ෙනොෙවයි පිටත් 
රත්තරන් තිෙබන්න ඕනෑ,  විකුණන්න  නම්. ඒ නිසා එවැනි 
ව ාපෘතිවලින් ෙම්වා කරන්න බැහැ. ඒවා ෙබොරු. 

හැම ෙකනාම වවාෙගන කන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,   ඉස්සර  අපි එළවලු 
ෙකොටුවකුත් හදා ගන්නවා, වී ටිකකුත් වගා කර ගන්නවා, 
කුකුෙළකුත් ඇති කර ගන්නවා, හරෙකකුත් ඇති කර ගන්නවා.  
එෙහම  කමයක් තිබුණා. එළෙදනෙගන් කිරි ටික ගන්නවා, 
කුඹුෙරන් වී ටික ගන්නවා, එළවලු ෙකොටුෙවන් එළවලු ටික 
ගන්නවා, කිකිළිෙගන් බිත්තරය ගන්නවා. ඒ විධියට අපි අෙප් 
පවුල නඩත්තු කර ගත්තා. ඒක එක නිෂ්පාදන රටාවක්. හැබැයි 
දැන් ඒ කමය අවසන්. දැන්, එක් එක් ෙගදර කිකිළියන් ඇති කරලා 
බිත්තර ගන්නවා ෙවනුවට කුකුළු කර්මාන්තයක් තිෙබනවා. දැන්, 
එක් එක් ෙගදර එළවලු හදනවා ෙවනුවට එළවලු හදන ෙගොවීන් 
ඉන්නවා. දැන්, එක් එක් ෙගදර වී නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා 
ෙවනුවට රටට වී නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් ඉන්නවා. ඒ අනුව 
දැන් ෙම්වා කර්මාන්ත. වී වගාව කර්මාන්තයක්, කුකුළු පාලනය 
කර්මාන්තයක්, කිරි ගවයින් පාලනය කර්මාන්තයක්. ඒවා 
කර්මාන්ත ෙලස සැලකීමට ලක් කරන්න  ඕනෑ.  

මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් බැසිල් රාජපක්ෂ 
අමාත වරයාෙග් අමාත ාංශෙයන් කුරුණෑගල පශු ෛවද  
ෙකොට්ඨාසයට පමණක් කිකිළි පැටවු 60,000ක් දීලා තිබුණා. 
කිකිළි පැටවු 60,000ක් දුන්නා. ෙගදරකට පැටවු 10 ගණෙන් පවුල් 
6,000කට පැටවු දුන්නා. ඒ පශු ෛවද  ෙකොට්ඨාසයට විතරක් 
කිකිළි පැටවු 60,000ක්! ඒෙගොල්ල තමන්ෙග් කිකිළිෙගන් 
බිත්තරය ගන්න පටන් ගත්තා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? දංෙකොටුව, 
උඩුබද්දාව, කුලියාපිටිය සහ හලාවත පෙද්ශවල තිබුණු මුළු කුකුළු 
කර්මාන්තයම බිඳ වැටුණා. ඒ නිසා, බිත්තර කන අයට කිකිළියක් 
ෙදන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. කුකුළු කර්මාන්තයට දිරිය  
ෙදන්න ඕනෑ. එළවලු කන අයට කියනවා පාත්තියක් හදාෙගන 
එළවලු කන්න කියලා. එතෙකොට එළවලු වගා කරන ෙගොවියාට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බැරි ෙවලාවත් ඔය ෙගවතු දස ලක්ෂෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ හරි ගියා නම්, නුවර එළිෙය් එළවලු කන්ෙන් කවුද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් අමු මිරිස් කන්ෙන් කවුද? ඒක යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තය. එක යුගයක් අෙප් රෙට් තිබුණා  ඒ යැපුම් 
කෘෂිකර්මාන්තය. හැම ෙද්ම තමන් හදාෙගන කනවා. ඒක යැපුම් 
ආර්ථිකයක්. නමුත් දැන් ඒක කර්මාන්තයක්. දැන් එළවලු 
නිෂ්පාදනය කිරීම කර්මාන්තයක්, දැන් වී නිෂ්පාදනය කිරීම 
කර්මාන්තයක්. ඒ නිසා අපි ඒ කර්මාන්තවලට සහාය ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා බීජ ටික අඩු මිලට ෙදන්න තිබුෙණ් එළවලු වගා 
කරන ෙගොවියාට. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා පැළ ෙබදන්නට පටන් 
ගත්තා එළවලු කන්න ඉන්න පාරිෙභෝගිකයාට. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පහසුකම් ෙදන්න තිබුෙණ් කුකුළු කර්මාන්තයට. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බිත්තර කන්න හිටපු පාරිෙභෝගිකයාට කිකිළි 
පැටවු දුන්නා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා කුකුළු කර්මාන්ත කඩා 
වැටුණා; එළවලු ෙගොවියා අනාථ වුණා; වී ෙමෝල් වැහුණා; සුළු හා 
මධ  පරිමාණ වී ෙමෝල් විශාල පමාණයක් වැහුණා. වී ෙමෝල් තුන් 
හතර ෙදෙනකුෙග් ඒකාධිකාරියක් බවට පත් වුණා. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිබුණු සැලසුම ෙම්කයි. කිකිළි පැටවු 10ක් 
දුන්නාම ඡන්දයක් ෙදනවා.  

මුල්ලුවක් දුන්නාම ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්. උදලු තලයක් 
දුන්නාම ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්.  එෙහනම් උදලු තලයක් 
ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න; මුල්ලුවක් ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න; 
ඇට පැකට් කිහිපයක් ෙදනවා, ඡන්දයක් ගන්න. හැබැයි, 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්න සැලැසම්ක් හැදුෙව් නැහැ.  අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්තයක් ෙලස සලකන්නට ඕනෑ.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි.  

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි.  

එම නිසා එය කර්මාන්තයක් ෙලස සැලකිය යුතුව තිෙබනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අපි  සැලකිය යුතු කාලයක් ෙම් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. හැම අවුරුද්දකම ෙදපාරක් මුළුල්ෙල් අපි 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා, ෙමම වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ පශ්නය 
ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කියනවා, අෙනක් 
අයට වඩා වැඩිෙයන් අපි මිල දී ගත්තා කියලා. අෙනක් අයට 
වැඩිෙයන් ෙලොකු ගබඩාවන් හැදුවා කියනවා. හැබැයි, ෙගොවියාෙග් 
පශ්නය එකතැනම පල්ෙවමින් තිෙබනවා. ඒකට විසඳුමක් ෙසවිය 
යුතුයි. එම නිසා කෘෂිකර්මාන්තෙය් විශාල නවීකරණයක් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙමයට පිළියමක් ෙසොයන්න බැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා පයත්නයක් දරයි කියලා මා කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් නව කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා පත් වුණා විතරයි "අවාරෙය් 
ෙගොවිතැන" කියලා එකක් පටන් ගත්තා මට මතකයි. එෙහම 
ෙන්ද ? කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා පසු ගිය දා "අවාරෙය් ෙගොවිතැන" 
කියලා එකක් පටන් ගත්තා ෙන්ද? ඉතින් එක එක කලාපවලට, 
ෙකොට්ඨාසවලට පැළ හදන්න කියලා කිව්වා. මට එම නිලධාරින් 
හම්බ වුණා. ඒ නිලධාරින් කල්පනා කරන්ෙන් පැළයක් රුපියල් 
තුන ගණෙන් විකුණන්න ඕනෑ කියලායි.  නිලධාරින් ෙපොළවල් 
ගාෙන් යන්න ඕනෑ, පැළ හදලා. ඒ අවාරෙය් ෙගොවිතැන.  එයට 
ගිය වියදම ගැනයි එයින් ඇති වුණු පතිලාභය ගැනයි ඔබතුමා 
ෙහොයලා බලන්න. ඒවායින් ෙගොඩ එන්න බැහැ. ඔබතුමා බලන්න, 
මම ඕනෑ නම් වාර්තා ටික ෙදන්නම්.  ඒක අසාර්ථක වුණා. 
ෙමොකද, "අවාරෙය් ෙගොවිතැන" කියලා එක එක නම්වලින්, 
ෙල්බල්වලින් ෙමම පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න බැහැ.  

මම ඉතාම වගකීමකින් යුතුව කියන්ෙන්,  අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව අපි නව දැක්මකින් යුතුව මැදිහත් 
ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි.  ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමයට 
වඩා විධිමත් සාකච්ඡාවක් - ෙයෝජනාවක් -  ආරම්භ කළ යුතුයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා හැම වසරක් පුරාම එන ෙම් 
සුපුරුදු විවාදය තවදුරටත් කිරීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ කියන එක 
තමයි මෙග් අදහස වන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කළා.   
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ඉතාමත් ෙහොඳ අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඔබතුමාත් අෙප් ආණ්ඩුෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා විධියට 
කාලයක් වැඩ කටයුතු කළා.  ඒ අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාත්  ඔය 
කියන උත්සාහය දරන්න ඇති. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අපි කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 
උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් පිහිටුවනවා. ඒ උපෙද්ශක මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකෙයක් විධියට සහභාගි ෙවන්න කියලා මා ඔබතුමාට 
ආරාධනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත තුමනි.  
මීළඟට ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.14] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී වචන 

ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මට කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. අෙප්  පරිවාස ආණ්ඩුෙව්  හිටපු කෘෂිකර්ම, පශු 
සම්පත්, ඉඩම් හා වාර්මාර්ග අමාත  අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාට නැවතත් ආණ්ඩුවක කෘෂිකර්ම ඇමතිකමක් ලබා ෙගන 
අඩුම ගණෙන් අවුරුදු 4ක් ෙහෝ 5ක් කටයුතු කරලා,  එතුමා  කළ 
ෙම්  හරවත් ෙද්ශනය කියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබ්වි කියලා 
අප විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, අපි හැෙමෝම අදක්ෂයි, අපට කිසිම 
වැඩක් කරන්න බැහැ,  අපි සාර්ථක නැහැ,  කියන ඔය අදහස ෙන් 
එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ.  එතුමාෙග් හරවත් අදහස් ටික කියාත්මක 
කරන්න යම්කිසි අවස්ථාවක් එතුමාට ලැෙබන්න කියලා මා 
පාර්ථනා කරනවා. හැබැයි, එකක් කියන්න ඕනෑ.  එතුමාෙග් 
අදහස් සම්බන්ධෙයන්  මා යම් කිසි දුරකට එකඟ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ගැන. මා නිෙයෝජනය 
කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය 
තිෙබනවා. මුළු අවුරුද්දටම අපි වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
300යි. ජාත න්තර සමාගමක් වන ෙමොන්සාන්ෙටෝ සමාගම 
ගැනත් එතුමා කිව්වා.  අෙප් මුළු ජාතික නිෂ්පාදනය ෙඩොලර් 
බිලියන 60යි. ෙමොන්සාන්ෙටෝ සමාගෙම් වාර්ෂික නිෂ්පාදනය 
ෙඩොලර් බිලියන 5යි. කර්මාන්තයක් විධියට පුළුල් ෙලස ෙම් ෙදස 
බලන්න කියලා එතුමා කිව්වා.  

විෙශේෂෙයන්ම වාණිජකරණය යටෙත් රජයක් වශෙයන් අප 
විසින් ගත යුතු පියවරයන් ෙමොනවා ද?  අපට සහනාධාර කමය 
දිගටම ෙගන යන්න පුළුවන් ද? මම හිතන විධියට  අප පුළුල් ෙලස 
සලකා බැලිය යුත්ෙත් ෙමන්න ෙම් පශ්න ගැනයි. මම අද දින වී 
කර්මාන්තය ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන අෙප් 
කෘෂිකර්ම අමාත  දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා කථා කරයි.  

විෙශේෂෙයන්ම,  මම ෙත් හා රබර් ගැන වචන කිහිපයක්  කථා 
කරන්න කැමැතියි.  ෙමම රජෙයන් තමයි මාර්තු මාසෙය් සිට ෙත් 
සහනාධාරය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක 
ස්ථාවරත්වය රැක ගැනීමට රුපියල් 80ක සහනාධාරයක් ෙමම 
රජය විසින් ලබා දීලා තිෙබනවා. මාර්තු මාසෙය් සිට අද දක්වා ෙම් 
සඳහා  රුපියල් බිලියන 6ක් අප වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 6,000ක්. මාර්තු මාස ෙය්  සිට 
අෙගෝස්තු මාසය දක්වා වන සහනාධාරයත් අපට ලැබුණා,  
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙගවන්න කියලා. රුපියල් මිලියන 6,738ක 
සහනාධාරයක් අපි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙම් රජය ඒක කෙළේ කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරන්නයි. 
We did this to stabilize and protect the tea smallholders of 
this country. Please, do not forget that.  එම නිසා තිෙබන 
අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න අපි පියවරක් ගත්තා. ඒ පියවර නිසා 
තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමියා ආරක්ෂා කරන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. 
එම නිසා රජයක් වශෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියා ආරක්ෂා 
කරන්නත්, ෙත් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නත් අපි සියලු පියවර 
ගන්නවා කියන එක  පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන ෙදයක් හැටියට හරවන්න අවශ  නැහැ. ෙමොකද, ෙත් 
කර්මාන්තය දැන් අවුරුදු 150 ගණනක් ෙම් රෙට් පැවතිලා 
තිෙබනවා.  තවත් අවුරුදු 150 ගණනකට, අවුරුදු 200කට ෙම් 
කර්මාන්තය ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා පාර්ථනා 
කරනවා. ෙම්ක නිකම් කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. 

අද ජාත න්තර ෙත් මිල ශීඝෙයන් කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒක 
අෙප් වැරැද්දක්ද? නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඉරානෙය් තිෙබන 
ගැටලුව, ඇෙමරිකාව පනවා තිෙබන සම්බාධක සහ රුසියාෙව් 
රූබල් එක කඩා වැටීම නිසා අපෙග් ෙත් අපනයන කර්මාන්තයට 
විශාල වශෙයන්  හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. අපට කරුණු හංගන්න අවශ  නැහැ. We have nothing to 
hide.  This is an open market.  It is a free market.  ෙත්  
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 368කටයි දැන් ෙකොළඹ auction එෙක් 
අෙළවි වන්ෙන්. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් කාලය වන විට රුපියල් 
439කටයි ෙත් කිෙලෝ එකක් අපනයනය කෙළේ. එම නිසා ෙම් 
ෙවනස අපි ෙත්රුම් ගන්න අවශ යි. ෙම් අර්බුදය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අෙප් තිෙබන අඩු පාඩුවක් නිසා ෙනොෙවයි. අපි 
සියලුම සාධකවලට අවශ  සහන ලබා දී තිෙබනවා. අපි කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන්ට සහන ලබා දී තිෙබනවා. අපි factory හිමියන්ට 
සහන ලබා දී තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙත් කර්මාන්තය 
නවීකරණයට ලක් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් පර්ෙය්ෂණ ආයතන ගැන කථා කරනවා 
නම්,  මා යටෙත් පර්ෙය්ෂණායතන 4ක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් සහ සීනි පර්ෙය්ෂණායතන. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණායතනවලින් අපි නිසි ෙලස වැඩක් ගන්ෙන් නැහැ 
කියන මතෙය් මම පැහැදිලිවම ඉන්නවා. ෙත් සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න අපි රුපියල් මිලියන 6,000ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 
අඩුම ගණෙන් ෙම් සහනාධාරෙයන් සියයට 20ක්වත් පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයොදන්න පුළුවන්ද කියා අපි අලුතින් හිතන්න 
අවශ යි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා marketing සම්බන්ධව 
කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ෙත් කර්මාන්තෙය් තිෙබන 
විශාල අර්බුදයක්; විශාල පශ්නයක්. අපට විෙද්ශ විනිමය ලබා 
ගැනීමට ෙත් කර්මාන්තය අවශ යි. අපට නිසි ෙලස 
වාණිජකරණයක්, marketing arm එකක් නැහැ. අපට පරණ 
modelsවලට යන්න බැහැ. We must look at this industry 
anew.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා මට එක පශ්නයක් අහන්න ඉඩ ෙදනවා ද?  
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මෙග් කාලය ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

[බාධා කිරීමක්] මම ඒ කරුණට එන්නම්.   

මම ඉස්ෙසල්ලා පකාශ කළ පරිදි දැනට අපි කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 6,738ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. තවද, 2015 සැප්තැම්බර් හා ඔක්ෙතෝබර් මාසවලදී මිල 
දී ගනු ලබන අමු ෙත් දළු සඳහා සංෙශෝධිත ෙයෝජනා කමය තව 
දුරටත් කියාත්මක කිරීම අෙප් අෙප්ක්ෂාව ෙවනවා.  ගරු 
අගමැතිතුමා නායකත්වය ෙදන ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුවට අපි 
ලබන සතිෙය් දී අපෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා, අඩු ගණෙන් 
ෙමම කමය තව මාස හතරකින් වත්  ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා.   
ෙම්ක ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසුගිය 
සතිෙය්ත් අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් 
ෙමය තිෙබන්ෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක කියන එකත් අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 

So, we have recognized the importance of the subsidy.  
But all I am telling this House is, that the subsidy schemes 
have not given the necessary solutions for a sustainable 
tea industry.  So, we must have long-term plans; we must 
have medium-term plans and we must have short-term 
plans.   The short-term plan is a subsidy.  But, for a long-
term plan - like what Hon. Anura Dissanayake mentioned 
- we must get our marketing mechanism right; we must 
get maximum output per hectare and we must get the 
RPCs - that is large companies - to fall in line with a 
common line of thinking with a common vision.  All that 
must happen. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
But, remember to sustain the producer immediately. 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Of course, we must do that. I recognize that. We must 

sustain the producer immediately, because we cannot 
allow the tea industry to crash.   

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියක කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙමයට අමතරව ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය මඟින් ෙකොළඹ ෙත් 

ෙවන්ෙද්සිෙයන් ෙත් මිල දී ගැනීම තුළින් ෙත් මිල ස්ථායීකරණය -
stabilize- කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සහ ෙපෞද්ගලික ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් ෙවත කාරක පාග්ධන අරමුදලක් 
සැපයීෙම් අරමුෙණන් බැංකු ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නුදුරු 
අනාගතෙය්දී ආරම්භ කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. So, 
we intend to stabilize the price in the tea auction by buying 
tea through the Tea Board. I remember, in 2008 also, when 
the Iraq crisis happened, we did this and we want to follow 
the same example.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න. කුඩා රබර් වතු හිමියන් නිපදවන රබර් සඳහා රජය 
විසින් පහත පරිදි සහනාධාර කමයක් කියාත්මක කරනු ලබනවා:  

ආර්එස්එස් 1 සහ 2 කාණ්ඩ සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 350යි.  
ආර්එස්එස් 3වැනි කාණ්ඩය සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 325යි.  
ආර්එස්එස් 4 හා 5 කාණ්ඩ සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 300යි. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට ලැබී ඇති 

කාලය අවසානයි. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
රබර් කිරි කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 300යි. එම නිසා අදාළ 

කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා රජය විසින් රුපියල් මිලියන 4,126ක 
පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිබුණද, ෙම් දක්වා වියදම් කර ඇත්ෙත් 
රුපියල් මිලියන 1,662ක මුදලක් පමණි. ෙමයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් 
සාම්පදායික රබර් වගා කරන පෙද්ශවල පැවැති අධික 
වර්ෂාපතනය ෙහේතුෙවන් කිරි කැපීමට සිදු වූ බාධාව මත රබර් 
නිෂ්පාදනය අෙප්ක්ෂිත නිෂ්පාදනයට වඩා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා. විශාල කථික 

ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
අඩු වීම විනා, සහතික මිල කමය කියාත්මක කිරීෙම්දී සිදු වූ 

අඩු පාඩුවක් ෙනොවන බව අවධාරණය කරමි.  ස්තුතියි. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 

[අ.භා. 3.24] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වැදගත් විවාදයට 

කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් කථාව වාෙග්ම, ඊට ෙපර, 
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුෙමකුෙග් කථාවකටත් අපි ඇහුම් කන් 
දුන්නා.  

පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන 
ව ාපාරෙය් -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට 
ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවලට සාෙප්ක්ෂව තමයි අද අපට ෙම් 
විවාදෙය්දී ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා ඉහළ අගයක් සහිතව ෙත්වලට සහතික 
මිලක් ෙදනවා කිව්වා. රබර්වලට ඉහළ අගයක සහතික මිලක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදනවා කිව්වා. ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ -මීට කලින් දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේත්, ඊට පසුව දින සියෙයන් පසුව ආපු වැඩ 
පිළිෙවෙළේත්- "අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 80, 90 අතර 
පාෙවන මිලක් පවත්වා ෙගන යාම" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට "රබර් සඳහා රුපියල් 350ක පාෙවන මිලක් 
පවත්වා ෙගන යාම" කියනවා. ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 
" වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්නා සහතික මිල රුපියල් 50ක් දක්වා 
ඉහළ දැමීම" කියා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට සමාවන්න, මට ෙපොඩි කාලයයි තිෙබන්ෙන් ගරු 

ඇමතිතුමා.  මම මෙග් කථාව කරන්නම්. 

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දුන්ෙන් "හංස ව ාපාරෙයන්". [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්.  දින සියෙයන් පසුවටත් ෙමය අයිතියි කියලායි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්. දින සියෙයන් පසුව ෙම්ක අයිති නැහැ 
කියා කිව්ෙව් නැහැ.  දින සියයට කර ගහපු හිටපු කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුෙමක් තමයි දැන් ටිකකට කලින් කථා කෙළේ.  මම දන්ෙන් 
නැහැ එතුමා   ෙම් පශ්නය ෙනොදැන කථා කළා ද කියලා.  ඔය දින 
සියෙය් ආණ්ඩුව හදන්න -හංස ආණ්ඩුව හදන්න- නියමින් හා 
අනියමින් උපරිම ෙලස දායක වුණු අය තමයි ඊෙය් නිදා ෙගන 
හරියට අද නින්ෙදන් ඇහැරුණා වාෙග් කථා පවත්වන්න පටන් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුවලට උන්නැෙහේලාත් 
අයිතියි. ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුවලට එතුමන්ලාත් වග කියන්න ඕනෑ.  
එතුමන්ලා ෙම්වාට බැඳුණා. එතුමන්ලා නිසා තමයි ෙම්වා කරයි 
කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කෙළේ.  ඒ විශ්වාසය නිසා තමයි තමන්ෙග් 
ඡන්දය දුන්ෙන්. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙම්වා ෙපන්වලා, ෙම්වා ගැන 
විශ්වාසයක් හදලා ඡන්දය අරන් දීලා, දැන් ෙමොනවත් දන්ෙන් නැති 
බබ්බු වාෙග් ඇවිල්ලා ෙමතැන කථා කරන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතැන දුන් ෙපොෙරොන්දුත් 
එක්ක අද ෙම් ෙකෙරන කියාදාමය ගැළෙපනවා ද නැති ද කියන 
පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් වී මිල දී ගත්ෙත් 
ඉතාම කුඩා පමාණයයි කියලා ගරු ඇමතිතුමන්ලා පැහැදිලි කළා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම පශ්නය එය ෙනොෙවයි. වී මිල දී ගත්ෙත් කුඩා 
පමාණයක් වුණත්, වැඩි පමාණයක් වුණත් වී ෙගොවියාට සාධාරණ 
මිලක් ලැබුණා ද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනෑ.  එදා ෙගොවිෙයෝ 
වී මලු ටික වාහනවල තියාෙගන පාෙර් ෙපෝලිම් ගසාෙගන සටන් 
කළා ද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සමාජවාදී ෙගොවි සංගමය අමුෙඩ් ගහපු ෙගොවිෙයෝ ටිකක් 
ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා පදර්ශනාත්මක ව ාපෘතිවල ෙයදුණා. නමුත් 
සැබෑ ෙලසම වී විකුණන්න ආපු ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් වී ටික මිල දී 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා වී මිල දී ගන්නා මධ ස්ථාන අසල -වී මිලදී 
ගන්නා රජෙය් මධ ස්ථාන අසල- පාරවල් අවහිරවන විධියට 
උද්ෙඝෝෂණ කළා ද? දවස් ගණන් වාහනවල වී ටික ෙගොඩ 
ගසාෙගන තියාෙගන ෙදයියන්ටත් ෙම් අවනඩුව කිව්වා ද? නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පශ්නය එතරම් බරපතළ ෙවන්න 
අෙප් ආණ්ඩුව කවර ෙවලාවකවත් ඉඩ තිබ්ෙබ් නැහැ. යම් කිසි 
ගැටලු පැන නැගුණු හැම ෙවලාවකම රජය ඒකට මැදිහත් ෙවලා 

ඒක පාලනය කළා; සාධාරණ මිලක් ලබා ෙදන විධියට ඒක 
පාලනය කළා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. 

අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, විශාල පමාණයක් වී මිල දී 
ගත්තා කියලා. ෙමවර තමුන්නාන්ෙසේලාට මිල දී ගන්න පුළුවන් 
වුෙණ් ඔය කියන තරම් පමාණයක් ෙනොෙවයි. පතිශතයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ඉතා සුළු පතිශතයක්. වී මිල දී ගැනීෙම්දී රජය අඩු 
ගණෙන් සියයට 5ක පමාණයක්වත් මිල දී ගන්න ඕනෑ. අෙප් 
රජය කාලෙය් සියයට 2.5ක පමණ පමාණයක් හැම අවුරුද්දකම 
ගත්තා. රජය සියයට පහ ඉක්මවන පතිශතයක් ගන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒක ෙවලා නැහැ. අද ඉතාම පැහැදිලියි, සාමාන ෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා- 

 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට කථා කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවකුයි තිෙබන්ෙන්. විනාඩි 15යි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි සියයට 11ක පමාණයක් 

වී මිල දී ෙගන තිෙබනවා. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතුමන්ලා හිතාෙගන 

ඉන්නවා එෙහම අරෙගන තිෙබනවා කියලා. අපි අහන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔච්චර වී මිල දී ගත්තා නම් ඇයි 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවිෙයෝ පාෙර් වී තියාෙගන ඉන්ෙන් 
කියලායි. සියයට 11ක් කියන්ෙන් ෙලොකු ගණනක්. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර මට බාධා කරන්න එපා. ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න. එෙහම ගත්තා නම් 
ඇයි ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවිෙයෝ පාෙර් හිඟා කන්ෙන්? ෙම් රෙට් 
වී ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව ඉන්ෙන් 
ෙමොකද? [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කථාවලදී උත්තර ෙදන්න. ගත්තු පතිශතය ෙලොකුයි කියලා 
ෙපන්වලා, තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙතොගයක් ගත්තා කියලා 
ෙපන්වලා ෙම් පශ්නය යට ගහන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ඊළඟට, ෙත් වගාකරුවාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රබර් 
වගාකරුවාෙග් නිෂ්පාදනයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා  කන්දක් විතර ෙබොරු පමාණයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කියලා ඇත්ත කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ, 
කුරුණෑගල නසරානියාට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඇත්ත කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ අපි කියන ෙද් ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය කරන්න පුළුවන් හැම 
ෙදයක්ම කළා. ෙම් අයෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය් ෙපොෙහොර 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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සහනාධාරය ෙදනවාද, නැද්ද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. ඉදිරි 
අය වැෙයන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන්න යනවාද, නැද්ද 
කියන එක අපි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පශ්න කරනවා. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු 
ගිය දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු පකාශයක්, "ද අයිලන්ඩ්" 
පත්තෙර් තිබුණා. ඔබතුමා ආෙයෝජකයන් සමඟ කරපු රැස්වීමක 
කරපු කථාවක් ඒ පත්ත ෙර් තිබුණා. ඒෙක්දී ඔබතුමා කිව්වා, "සුබ 
සාධනවාදීව ෙපොෙහොර දීම, ෙනොමිලෙය් ජලය දීම, රජය විසින් 
සහතික මිලක් තීරණය කිරීම වැනි ෙද්වල් ඒ කමයට යන්න බැහැ.  
වාණිජ ෙබෝග වගාකරණයකට යන්න ඕනෑ" කියලා. කිව්වා ද, 
නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] "ද අයිලන්ඩ්" පත්තෙර් තිබුණු ඒ වාර්තාව 
මම ෙගනැල්ලා තමුන්නාන්ෙසේට ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,- [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කථා 
කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙමතුමන්ලා කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න බැරුව ෙගොවි 
ජනතාව ෙගොනාට අන්දපු එක විතරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
විද ානුකූලව ඇමති මණ්ඩලයක් හදනවාය කියලා ආවා. අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික 
ඔස්තාර්ලා. ආපු ගමන් රුපියල කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙඩොලරය 
තිබුෙණ් රුපියල් 132ට. අද එය රුපියල් 143ත් පන්නා ෙගන 
රුපියල්144ක් වී ෙගන යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් සමහරු 
කියනවා, ඒක ෙහොඳයි කියලා. ෙහොඳ නම් ෙහොඳයි; අපට කමක් 
නැහැ. අපට නම් කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒක නරකයි කියලයි. 2015 
ජනවාරිවල ෙඩොලරය තිබුෙණ් රුපියල් 132කට. අද රුපියල 
කඩාෙගන වැටිලා එය රුපියල් 143 දක්වා වැඩිෙවලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මහ බැංකුව 
අගමැතිතුමා යටෙත් තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමාට මහ බැංකුව 
අයිති නැහැ. මහ බැංකුව තමන්ෙග් ආයතනයක් හැටියට 
ෙනොපවතිද්දී ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුදල් 
ඇමතිතුමා සල්ලි ෙකොළයට අත්සන ගහන්ෙන්? ඒ ගහන අත්සන 
වලංගුද? ඒ ගහන අත්සන වලංගු නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා අත්සන් කරපු 
මුදල් ෙනෝට්ටුව වලංගු මුදල් ෙනෝට්ටුවක් ද, නැද්ද කියන පශ්නය 
අද ෙම් රෙට් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

විද ානුකූලව ඇමති මණ්ඩලය ෙබදීෙම් ආදීනව ගැනයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් හැමදාම උෙද්ට 
ජාතික ගීය ගායනා කළා. ෙහොයලා බලන්න. දැන් එය වාදනයට 
පමණක් සීමා කර තිෙබනවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, 200කට අධික 
මහ බැංකු වෘත්තිකයන් මාරු කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. 
විශාල පළි ගැනීෙම් ව ාපාරයක් දියත් ෙවනවා. මහ බැංකු ව 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වන පධාන ස්ථානයක්. 
මහ බැංකු වෘත්තිකයන් අද ෙද්ශපාලන දඩයමකට ලක් ෙවන්න 
පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් සිදු 
වුණු කුපකට වංචාව ගැන COPE එකට ඇවිල්ලා ෙතොරතුරු කියපු, 
කරුණු කියපු, සාක්ෂි දීපු නිලධාරින්ව අද පළි ගැනීෙම් 
ව ාපාරයකට ඇද ෙගන යමින් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොන තරම් සුන්දර කථා කිව්වත්, ලිච්ඡවි රජ සමෙය් ඇති වුණු 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු ගැන කිව්වත්, යහපාලනය කියන වචනය උෙද් 
ඉඳලා රෑ වන තුරු පතුරු ගැහුවත් පාෙයෝගිකව අද සිදු ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහ බැංකුව ඇතුළත සිදු ෙවන ෙද්වල් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව 2005 වසෙර්දී බලයට 
පත් වන විට ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම වුෙණ් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 24ක් බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. නමුත් 2005 

- 2014 දක්වා කාලය තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 79 දක්වා තුන් ගුණයකින් වැඩි 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුවට හැකි වුණා. 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "අපට ලැබුෙණ් ෙමොකුත් නැති 
ආර්ථිකයක්." කියා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 24 ඉඳලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 79 දක්වා ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි. අවුරුදු නවයක් තුළ ආර්ථිකෙය් මුළු වත්කම 
තුන් ගුණයකින් වර්ධනය වුණා. උද්ධමනය ගැන බලන්න. හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙම් රෙට් උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කමක 
තිබුෙණ් මාස ෙදකක්, තුනක් අතර කාලයක් විතරයි. නමුත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව කාලෙය් අවුරුදු හයක් 
එක දිගට ෙම් රෙට් උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කමක පවත්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. යුද්ධය දිනපු ආණ්ඩුවක් විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.5ක පමණ 
මට්ටමකට ෙගනාවා විතරක් ෙනොෙවයි. උද්ධමන අගය එක දිගට 
අවුරුදු හයක් තනි අගයක තබා ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා.  

2005 වසර වන විට ෙම් රෙට් විෙද්ශ වත්කම් සංචිතෙය් 
තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2යි. 2014 වසර අග වන 
විට එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.2 දක්වා වැඩි කළා. 2005 
වසර වන විට ෙම් රෙට් දරිදතාව සියයට 9යි. 2015 වසර වන විට 
දරිදතාව සියයට 3.8 දක්වා අඩු කළා. [බාධා කිරීමක්]  2005 වසර 
වන විට රාජ  අය වැය හිඟය සියයට 9.5යි. 2014 වසර වන විට 
එය සියයට 5.8 දක්වා අඩු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 2005 වසර වන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 91ක ණය බරක් 
තිබුණා. 2014 වසර අග වන විට එය සියයට 71 දක්වා අඩු කළා. 
ණයවලට ෙගවන්න තිෙබන හැකියාව රජය වැඩි කළා. ෙගොවීන්ට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. ෙත් ආර්ථිකය කඩා වැටුණා නම්, 
රබර් මිල පහත වැටුණා නම්, ඒ හැම අවස්ථාවකදීම රජය හැටියට 
එයට මැදිහත් වුණා. ඒ ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදනවල මිල කඩා 
වැෙටන්න දුන්ෙන් නැහැ. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අඩු 
ගණෙන් අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සමාජවාදී ෙගොවි සංගමය 
අමුඩ ගහ ෙගන පාරට එන්ෙන්ත් නැහැ. ෙවන දා නම් වී මිල 
ෙපොඩ්ඩක් අඩු වන විට අමුඩ බල කාය පිටෙකොටුවට එනවා. 
එෙහම ඇවිල්ලා පිටෙකොටුෙව් කරක් ගහනවා. අද අමුඩ බල කාය 
 එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් යන්ෙන් සම්මුතිවාදී ගමනක්. හංස 
විප්ලවයට සම්බන්ධ වුණු, මංගල සමරවීර මහත්මයා කියන 
ආකාරයට ෙද්දුනු විප්ලවයට සම්බන්ධ වුණු උදවිය තනතුරු ෙබදා 
ෙගන. දැන් බලන්න, මන්තී ආසන හයයි; ඡන්දෙයන් හතරයි, 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙදකයි. ඒ වුණාට අද ෙකොච්චර ෙවලා කථා 
කළා ද? ඒ තමයි සලකන විධිය. කථාව විතරක් නිසා ඔබතුමන්ලා 
ඒ අයට කථා කරන්න උපරිම ෙව්ලාව දීලා තිෙබනවා. ඒ තමයි 
හංස පූට්ටුෙව් සම්මුතිය. ඒ හංස පූට්ටුෙව් සම්මුතිය නිසා අද අර 
අමුඩ බල කාය පිටෙකොටුවට ෙගන ඒෙමන් වැළකී සිටිනවා. 

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් දීපු ෙපොෙරොන්දුවල පිහිටා 
කටයුතු කරන්න කියායි. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර ෙලොකු ගණන් ෙදනවා කිව්ෙව් 
නැත්නම් අපි අද ෙම් ගැන අහන්ෙන්ත් නැහැ. ෙගොවීන්ෙග් 
නිෂ්පාදනවලට රජෙයන් කිසිම සහතික මිලක්  ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තීරණය වන මිල අනුව ෙගොවියා තමන්ෙග් 
නිෂ්පාදන විකුණන්න ඕනෑ කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා නම්, 
අපි අද ෙම් ගැන පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව 
ෙපෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා කිව්වා නම්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
දුන්නා. අෙප් ආණ්ඩුව අය වැය ෙල්ඛනයකින් යම් කිසි 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා නම්, ඒක ඉටු කළා. ඒ නිසායි අපි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය අවධාරණය කරන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තවම කථාව පටන් ගත්තා විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි. ෙකොෙහොමද, අවසන් කරන්ෙන්.  

ඡන්දෙයන් මන්තී ආසන හතරක් හා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
මන්තී ආසන ෙදකක් ලැබුණු අයට පැය ගණන් ෙව්ලාව තිෙබනවා. 
අපටත් ෙමතැන මන්තී ආසන පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙව්ලාව සාධාරණව ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. කමක් නැහැ. ෙමොකද, අපි හංස පූට්ටුවට කර 
ගැහුෙව් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ෙන් අපට ෙමෙහම ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
කමක් නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා අපට දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දු 
අනුව ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග් පශ්න දිහා ඉතා අවධානෙයන් 
බලා ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදන්නය කියා කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබතුමියට 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දයා ගමෙග් මහතා. 

 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ඔය ආසනෙය් 

සිටින අවස්ථාවක විෙශේෂෙයන් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අෙප් 
ෙගොවීන්ෙග් වී පශ්නය ගැන කථා කරන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. අෙප් 
ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කළාට පසුව 
කථිකයන් කිහිප ෙදෙනකු කථා කළා. අෙප් ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාත් කථා කළා. මම ඒ ගැනත් ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එතුමන්ලා එදා ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂයත් සමඟ එක්කාසු ෙවලා ආණ්ඩුවක් හදලා කටයුතු කළ 
කාලෙය්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් එහි කෘෂිකර්ම, පශු 
සම්පත්, ඉඩම් හා වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. අද 
එතුමාෙග් කථාව අසාෙගන සිටින විට මම කල්පනා කෙළේ, 
එතුමාත් දැන් තමයි හරි පැත්ත ෙත්රුම් අරෙගන කථා කරන්ෙන් 
කියන එකයි. එතුමා නියම විධියට අෙප් ආණ්ඩුවට ෙහොඳ අදහස් 
ටිකක් දුන්නා. එතුමාෙග් ෙහොඳ අදහස් ඔක්ෙකෝම මම ලබා ගත්තා. 
අපි කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළට එම අදහස් ඔක්ෙකෝම එකතු 
කරනවා කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා, අපි සියයට හතරක්වත් 
වී මිලට ෙගන නැහැ කියා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, 
2009 සිට 2014 වන ෙතක් ආණ්ඩුව වී මිලට ෙගන තිබුෙණ්, -
මිලියන 3,200ක් සහ මිලියන 6,000ක් වශෙයන්- ඔක්ෙකෝම 
මිලියන 9,200ක තමයි කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මතක ඇති, එදා 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් ඔරෙලෝසු කණුව ළඟ කවුද මනුෂ ෙයකු වී 
ගිනි තබා තිබුණ බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් හිටපු අමාත  
ෙජොන්ස්ටන් මැතිතුමා රූපවාහිනි සාකච්ඡාවකදී කියා තිබුණා, 
"ඕක දයා ගමෙග්ෙග් වැඩක්." කියා. මෙග් යාළුෙවක් ඇවිත් 
කිව්වා, ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් කිව්වාය කියා. පසුව ෙසොයා 
බලන ෙකොට තමයි මම දැන ගත්ෙත්, එදා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඒ ෙගොවි සමිතිෙය් හිටපු සභාපති ඔහුෙග් වී ටික එදා 
ආණ්ඩුවට දීලා ඒෙක් සල්ලි ටිකත් ලැබුෙණ් නැතිව, ඉතුරු වී 
ටිකත් විකුණා ගන්න බැරුව අම්පාෙර් ඔරෙලෝසු කණුව ළඟට 
ඇවිත් එම වීවලට ගිනි තිබ්බාය කියන කාරණය. එෙහම යුගයක් 
තමයි එදා තිබුෙණ්. එදා අපි පළාත් සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
සිටියදී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හැම දාම ෙගොවියාෙග් වී පශ්නය ගැන 
කථා කළා. ආණ්ඩුවට දීපු වී ටිකට අපි කෑ ගහන ෙකොට තමයි, 
එදා  මුදල් ෙගව්ෙව්.  

නමුත් අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයට වී ටික ගත්තා. අපි ගත්ත වීවලට මහ කන්නයට විතරක් 
බිලියන 7,600ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැන් 
ෙවනෙකොට යල කන්නෙය් වී මිලියන 6,700ක අරෙගන 
තිෙබනවා. අද ෙම් පශ්නයට  අෙප් අහිංසක ෙගොවීන්ට ෙම් 
ආකාරයට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුෙණ් ගිය ෙනොවැම්බර්වල -
ජනාධිපතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා ෙහෝ පසුව ෙහෝ ෙකොමිස් ගහලා 
ෙහෝ ෙමොන කමයකින් හරි- හාල් ෙටොන් එක්ලක්ෂ විසිදහසක් 
සෙතොසට ෙගන්වන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කටයුතු කළ 
නිසායි. අෙප් අහිංසක ෙගොවියාෙග් ෙගොයම් ටික කුඹුෙර් පැෙහන 
ෙව්ලාෙව් එෙහම ෙගන්වන්න ඇණවුම් කරන්න කටයුතු කළා. අද 
අපි ඒ ගැන අහනකම් එදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු ඇමතිවරුන් 
ඒවා ගැන දැන ෙගන ඉඳලාත් නැහැ. එදා ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතියක් කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. කැබිනට් 
ඇමතිවරුන් දන්ෙන් නැහැ, එදා ෙමොන තීරණ අරෙගන, ෙමොනවා 
කියාත්මක කළාද කියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනා එදා සිග්නල් කණු වාෙග් අත ඉස්සුවා. ඒ ගැන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් අද 
කැබිනට් මණ්ඩලයට එන ඕනෑම ෙදයක් සම්බන්ධව කථා කිරීමට 
අෙප් කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අපි පිට රටින් ෙගන්වන 
බඩුවල වටිනාකම මිලියන 6,000ක් ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමා අද 
මට දුන්නු අභිෙයෝගය තමයි ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත අෙප් 
අපනයනය ෙදගුණයක් කරන්න ඕනෑයි කියන එක. ඒ වාෙග්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරනවා, අෙප් ආර්ථිකයට 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය තුළින් මිලියන හයදහසක් එකතු කරන්න. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

ගරු අගමැතිතුමා කල්පනා කරනවා, බිලියන පහෙළොස්දහස් 
හාරසියයක් අපනයනෙයන් අෙප් ආර්ථිකයට එකතු කරන්න. 
ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි අෙප් ආනයන අපනයන 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන deficit  එක අප අයින් කරන්නට 
හදන්ෙන්. ඒ විධියට  අපි ෙම් පශ්නෙයන් ෙගොඩ එන්නට 
සැලසුමක් සකස් කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය කථා 
කරන වී පශ්නය, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා 

375 376 



2015  ඔක්ෙතෝබර්  07  

ෙගොවියාට දුන්නු දුක අපි ඊළඟ අවුරුදු ෙදක ඇතුළත 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා ආෙයත් කවදාකවත් පශ්නයක් 
ඇති ෙනොවන ආකාරයට වී මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක්  ඇති 
කරනවායි කියන එක පවසමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 3.43]  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஒக்ேராபர் ஐந்தாம் திகதி ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் ேதசிய உண  உற்பத்தி ஊக்குவிப்  
ேவைலத்திட்டத்ைத த ல் கிளிெநாச்சியில் ஆரம்பித்  
ைவத்தி ப்பைதயிட் , இச்சந்தர்ப்பத்தில் எம  மக்கள் சார்பில் 
நான் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  அந்த ைவபவத்தில் நாட்  மக்க க்கு 
உைரயாற்றிய ஜனாதிபதி அவர்கள், ேதசிய உண  உற்பத்தி 
ஊக்குவிப்  ேவைலத்திட்டத்தின் ேநாக்கமான , நம  
நாட் ல் ஏழ்ைமைய இல்லாெதாழிப்ப ம் உள் ர் 
உற்பத்தியில் தன்னிைற  காணச் ெசய்வ மாகும் என்  
கூறியி ந்தார். நம  நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய 
உண ப் ெபா ட்கைள ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்வதற்காக ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல ேகா  பாையச் 
ெசல  ெசய் ெகாண் ப்பதாகக் குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி 
அவர்கள், அதனால் எம  நாட் ள்ள அைனத்  
நிலங்கைள ம் விவசாய நிலங்களாகப் பயன்ப த்தேவண் ம் 
என்   குறிப்பிட் ந்தார். எம  நாட் ல் நாேம உற்பத்தி 
ெசய்யக்கூ ய உண ப் ெபா ட்களான அாிசி, கிழங்கு, 
மிளகாய், ெவங்காயம், தானியப் ெபா ட்கள் என்பவற்ைற நாம் 
ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி ெசய்கின்ேறாம். 
எதிர்காலத்தில் உண ப்ெபா ள் இறக்குமதிைய நி த்தி நம  
உற்பத்திைய அதிகாிக்கேவண் ம்.  

எம  நாட் ல் விவசாயத்தில் ஈ ப கின்றவர்க க்கு 
பல்ேவ  ேதைவகள் இ க்கின்றன. அவர்க க்கு விைத 
ெநல் ைன ம் உரம் மற் ம் விவசாய உள்ளீ கைள ம் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 
மானிய விைலயில் உரம் கிைடப்பதில் தி ப்தியான 
நைட ைற இல்ைல. தவிர ம் தரமான உரம் விவசாயிக க்கு 
சந்ைதயில் கிைடப்பைத அரசு உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
அேதேவைள ெநல் க்கும் மானியம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அ வைட காலத்தில் ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய் ம்ேபா  
நியாயமான விைல விவசாயிக க்குக் கிைடக்கேவண் ம். 
விவசாயிக க்கு களஞ்சிய வசதிகள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

விவசாயத்ைதப் பிரதான ெதாழிலாகக் ெகாண் ள்ள வட 
மாகாண மக்கள் தற்ேபா  விவசாயத்ைத ைமயாகச் 
ெசய்ய யா ள்ளனர். ெப மளவான விவசாய நிலங்க ம் 
வளம்மிக்க விைளநிலங்க ம் உயர் பா காப்  வலயங்களாக 
உள்ளன. ேம ம், ஒ  பகுதி நிலத்தில் மிதிெவ கள் ரணமாக 
அகற்றப்படாமல் இ ப்பதால் விவசாயத் க்குப் பயன்ப த்த 

யாமல் இ க்கின்ற .  

வட மாகாணத்தி ம் ஒ  பகுதி நிலம் கா களாகக் 
கிடக்கின்ற . கா கைளப் பா காக்கேவண் ய அேத 
ேநரத்தில், பயிர் ெசய்யக்கூ ய இடங்கைளக் கண்டறிந்  
அவற்ைறத் ப் ர ெசய்  மக்கள் விவசாயத்ைத ேமற் 
ெகாள்வதற்கான வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
கிளிெநாச்சியில் ேதசிய உண  உற்பத்தி  ஊக்குவிப்  
ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்த ஜனாதிபதி அவர்கள், 
இ வைர இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ப் பகுதிகளாக இ ந்த 
கிளிெநாச்சியில் 437 ஏக்கர் நிலத்ைத ம் ல்ைலத்தீவில் 139 
ஏக்கர் நிலத்ைத ம் உாியவர்களிடம் ஒப்பைடத் ள்ளார். 
அதற்காக ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு என  மக்களின் சார்பாக மீண் ம் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபால், 
வ காமம் வடக்குப் பகுதியி ம் வன்னிப் பகுதிக்குள் ம் 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான சுமார் எண்ணாயிரம் ஏக்கர் 
விவசாய நிலங்கள் பா காப்  வலயமாகத் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த 
நிலங்கைள ம்  உாியவர்களிடம் மீள ஒப்பைடக்க  
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். அந்த நிலங்களி ம் மக்கள் மீண் ம் 
விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு ஆர்வமாக இ க்கின்றார்கள். 
நீண்ட காலமாக அதற்கான ேகாாிக்ைகைய ம்  ன்ைவத்  
வ கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த நிலங்கைள ம் 
உாியவர்களிடம் ஒப்பைடத்  விவசாயத்ைத ஊக்குவிக்கும் 
திட்டத்ைத அர்த்த ள்ளதாக்க ேவண் ெமன்  இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மக்களின் சார்பாகக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறன். விவசாய - [இைடயீ ] 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன் - ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Dialogue) 
கடந்த அரசாங்க காலத்திேல காணிகைள ஒப்பைடக்க 
யாத நிைலைம இ ந்த . அைத இப்ெபா  எங்கள  

அரசாங்கம் ெசய்கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள் ர்கெளன்   
நிைனக்கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
கடந்த அரசாங்க காலத்தில் நாங்கள் எங்களால் 
ந்தள க்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள 

வி வித்தி க்கின்ேறாம். இந்த அரசாங்கத்திட ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
அைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். கடந்த அரசாங்க 

காலத்ைதவிட இப்ெபா  அ  சிறப்பாக நைடெப  
கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றீர்கள்!  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் 

நிலங்கைள நாங்கள் வி வித்தி க்கிேறாம். இந்த அரசாங் 
கத்திட ம் அந்தக் ேகாாிக்ைகையத்தான் ன்ைவக்கின்ேறாம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
இல்ைல, கடந்த அரசாங்க காலத்ைதவிட ம் இப்ெபா  

அதிகமான நிலங்கைள வி வித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.    
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சமீபத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் கிளிெநாச்சிக்குச் 

ெசன்றேவைள சில காணிகள்  வி விக்கப்பட் க்கின்றன; 
அைத வரேவற்கின்ேறாம். ேம ம், காணிகைள வி விக்க 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகையத்தான் நான் ன்ைவக் 
கின்ேறன். அதைன இன் ம் விைர ப த்த ேவண் ம்.   

எம  நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்க க்குச் 
சாியான சந்ைத வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். சந்ைத வாய்ப் க்கள் சாியாக 
அைமகின்றேபாேத உற்பத்தியாளர்கள் நியாயமான 
இலாபத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கும். 
இல்லாவிட்டால், விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரம் உயர் 
வைடயா . அவர்கள் வ ைமேயா  வாழ்கின்றெபா  
அவர்களால் ஊக்கத்ேதா ம் பரந்த அளவி ம் உற்பத்தியில் 
ஈ பட யாதி க்கும். அவ்வாறானெதா  மனச் 
ேசார்வான , எம  நாட் ன் விவசாயத்தில் தன்னிைற  
காணேவண் ம் என்ற இலக்ைகத் ரப்ப த்திக்ெகாண்ேட 
இ க்கும்.  

1965ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசின் பிரதமராக 
இ ந்த ெகளரவ டட்  ேசனாநாயக்க அவர்கள் விவசாயத்ைத 
ஊக்குவிக்கும் கமாக இைளஞாக் க்கு நிலங்கைளப் 
பகிர்ந்தளிக்கும் திட்டெமான்ைற ன்ைவத்த  இப்ேபா  
எனக்கு ஞாபகம் வ கிற . அ  விவசாயப் பைட - land army - 
என் ம் திட்டமாகும். அத்தைகய திட்டத்ைத நாம் மீண் ம் 
நைட ைறப்ப த்தினால் ெப ம்பாலான நிலங்கள் விவசாய 
நிலங்களாக மாற்றமைடவேதா , ேவைல வாய்ப்பற்ற எம  
இைளஞர், வதிகள் ேவைல ெபறக்கூ யதாக ம் அைம ம். 
அப்ப  ேவைலவாய்ப்  உ வாகும்ேபா  எம  நாட்  மக்கள் 
சுய ெபா ளாதாரத்தில் ன்ேன வார்கள். அதனால் நாட் ல் 
குற்றங்கள் குைறய வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ெமன் ம் 
நம் கின்ேறன்.  

இறப்பர், ேதயிைல ேபான்ற உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு 
சர்வேதச சந்ைத வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றேபா ம் அைத 
உற்பத்தி ெசய்ேவா க்கும் அங்கு ெதாழில் ாிேவா க்கும் 
ேபா மான வ மான ம் ஊதிய ம் கிைடப்பதில்ைல 
என்பைத அறிய கின்ற . உற்பத்தித் ைறயில் 
ஈ ப கின்றவர்க க்கு அரசாங்கம் இலகு கடன்கள் மற் ம் 
காப் திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பத டாக 
எம  நாட் ன் விவசாயிக க்கும் உற்பத்தியாளர்க க்கும் 

திய நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தலாெமன்  நம் கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தில் ெநல் அ வைடயின் பின்னர் 
அந்நிலங்களில் சி ேபாகத்தில் ம  வயல் பயிர்கைள, 
அதாவ  பய , உ ந் , கச்சான், ெகளபி ேபான்ற 
தானியங்கள் மற் ம் பழ வர்க்கங்கள் என்பவற்ைறச் ெசய்ைக 
பண்ணலாம். அதற்ேகற்ற மண் வளம் அங்கி ப்பதால் 
அதைன ம் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கான 
விவசாய உள்ளீ கைள ம் இதர வசதிகைள ம் 
விவசாயிக க்குப் ெபற் க் ெகா க்கேவண் ம். அவ்வா  
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கும்ேபா  மாற் ப் பயிர்கைளச் 

ெசய் ம் விவசாயிக க்கு இலாபத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கும் ேபாசாக்கான உண  உற்பத்திைய அதிகாிப் 
பதற்கும் கூ தல் வாய்ப்பாக அைம ம்.   

இன்ெனா  விடயத்ைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ஏைனய 
மாகாணங்களில் விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவி 
யாளர்கள் ஒவ்ெவா  கிராம ேசைவயாளர் பிாி க்கு ஒ வர் 
என்ற அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட் ள்ளனர்.  அேதேபால், 
வடக்கு மாகாணத் க்கு மட் ம் 910 விவசாய ஆராய்ச்சி 
உற்பத்தி உதவியாளர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் அதற்கான ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  நியமனங்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா , 
அந்தந்தப் பகுதிகைள ம் பயனாளிகைள ம் அறிந்தி க்கக் 
கூ ய, அந்த மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப் 
ப வேத பயன் தரக்கூ யதாக அைம ம் என்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் கூறிய 
குறிப் த் ெதாடர்பாக ம் நான் ஒ  க த்ைதச் ெசால்ல 
லாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில் நாங்கள் 
கிட்டத்தட்ட 17,500 ஏக்கர் நிலங்கைள வி வித்தி ந்ேதாம். 
அேதேபால் அ  ெதாடரேவண் ம் என்பைதத்தான் நான் 
ேகட் க்கின்ேறேனெயாழிய, இந்த அரசாங்கம் எைத ம் 
ெசய்யவில்ைலெயன நான் குறிப்பிடவில்ைல. எனேவ, 
இன்ன ம் வி விக்கப்படாத பரவலாக உள்ள நிலங்கைள ம் 
விைர ப த்தி வி விக்குமா  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாண் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 

වැදගත් විවාදයට අදහස් ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට මට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන  සතුටු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම, අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවන වරට අදහස් 
පකාශ කරන ෙවලාෙව්, පස්වන වරටත් මා ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට පත් කළ ගාලු දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මෙග් හද පිරි 
ෙගෞරවය පුද කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 2010 
මහ මැතිවරණෙය්දීත්  ගාලු දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
කණ්ඩායෙම් පළමු තැනට මා ෙගනාවා. ෙමවරත් ගාලු දිසාෙව් 
සියලුම අෙප්ක්ෂකයන් අතරින් පථම ස්ථානය මට ලබා දීලා, 
1,49,573ක් වන ජනතාව මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබූ බව 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සීමිත කාලයක් තිෙබන 
නිසා ෙත් කර්මාන්තය ගැන පමණක් යමක් කථා කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
පශ්නයක් මත ෙත් මිල පහත වැටිලා, අවුරුදු එකසිය පණහක 
පමණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබන අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තෙය්ත් 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. මම ඉතාම 
කැමැත්ෙතන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙත් කර්මාන්තෙය් ෙමවැනි 
අර්බුද මතු ෙවච්ච හැම ෙවලාවකම එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලෙය් 
සිටින අවස්ථාවලදී ෙම් පශ්නවලට මැදිහත් වුණු බව. 

මට මතකයි, 1992 දී, අවුරුදු සියයකට ෙමපිට ෙම් රෙට් ඇති 
වුණු දරුණුම නියඟය ඇවිල්ලා ෙත් ගස් වියළිලා  ගිහින්, ෙකොළ 
පාටට තිබුණු ෙත් ගස ් දුඹුරු පාට වුණු ෙවලාෙව් කර්මාන්තශාලා 
බරපතළ අර්බුදයකට පත් වුණ බව. 1992 සිංහල අලුත් අවුරුද්දට 
ඉස්ෙසල්ලා දළු සල්ලි ටික ෙගවා ගන්න බැරිව කර්මාන්තශාලා 
වැහිලා යන ෙව්ලාවක, අපි කර්මාන්තශාලා හිමියන්ට සහන දීලා 
ඒ පශ්නෙයන් ඔවුන් ෙබ්රා ගත්තා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවටත්, අවසන් වතාවටත් නියං ආධාර 
ෙචක්පතක් දීලා ඒ ෙවලාෙව් ඒ කර්මාන්තය ෙගොඩගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් මිල පහත වැටීම හරහා  අදත් බරතපළ අර්බුදයක්  
ඇති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් අපි රජයක් හැටියට ඒකට මැදිහත් 
ෙවනවාය කියන එක මට ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.   

ෙම් ෙත්  කර්මාන්තය ඉතාම වැදගත් කර්මාන්තයක්. අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට පබලම දායකත්වයක් සපයන අංශයක්. අද 
පධාන වශෙයන් දිස්තික්ක අටක, ඒ වාෙග්ම සාමාන  වශෙයන් 
තවත් දිස්තික්ක කීපයක, සම්පූර්ණෙයන්ම දිස්තික්ක 12ක පමණ  
ෙත් වගාව ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙත් වගා කර ඇති භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 1, 
88,000ක් කියන එක සුළු පමාණයක් ෙනොෙවයි. ෙත් වගාව 
ආශිතව ජනිත වුණු රැකියා සංඛ ාව බැලුෙවොත් ලක්ෂ 
පහෙළොවකට වඩා වැඩි බව ෙපෙනනවා. ෙම් වන ෙකොට අෙප් 
රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විතරක් ලක්ෂ හතරක් විතර ඉන්නවා. 
රෙට් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 73කම නිෂ්පාදනයට දායක 
ෙවන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ.  ඒ  අය අක්කර 1/4, අක්කර 
1/2, අක්කර 1 1/2, අක්කර 2 තිෙබන අෙප් ගම්වල සාමාන  
මිනිසුන් වීමත් ඉතාම වැදගත් කාරණයක්.  

ෙත් මණ්ඩලෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව අෙප් රෙට් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා 719ක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. වසරකට ෙත් 
කිෙලෝ මිලියන 340ක් විතර අෙප් රට තුළ නිෂ්පාදනය කරනවා. 
ෙම් අර්බුදය අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ශීඝෙයන් පහත වැටීම නිසායි. ෙම් මිල පහත වැටීම අද ඊෙය් 
එකපාරටම  සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 2014 අවුරුද්ෙද් මුල් 
කාර්තුව ෙවනෙකොට ෙම් අවදානම අපි දැක්කා. ෙත් මිල අඩුවීෙම් 
පවණතාවක් ඇති ෙවමින් තිබුණා. ෙනොවැම්බර් මාසය විතර ෙවන 
ෙකොට තමයි  ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා සූදානම් වුෙණ්. 
ජනාධිපතිවරණයකට සූදානම් වන ෙව්ලාෙව් අපි ෙත් මිල පහත 
වැටීෙම් පවණතාව දැකලා, ඒ අවදානම දැකලා අපි අෙප් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් අඩංගු කළා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට අමු ෙත් දළු 
කිෙලෝවකට  රුපියල් 80ක පමණ ස්ථාවර මිලක් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරනවා කියලා. දින සියෙය් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති පකාශනයට අපි එය ඇතුළු කළා. 

සාමාන ෙයන් පතිපත්ති පකාශනවල  යම් යම් ෙද්වල් සඳහන් 
කළත්, බලයට පත් වුණාට පසුව  ඒවා අමතක කරන රජයන්  අපි 
දැකලා තිෙබන නිසා, අපි  එදා කිව්වා වාෙග්ම ඒ දින සියය 
ඇතුළත ඒ වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් බිලියන 5කට වැඩිය 
වියදම් කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නට කියා කළා.  ඒ  
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. එහිදී අෙප් ගරු සභානායකතුමා 
පැහැදිලි කළා වාෙග් ගුණාත්මකභාවය සියයට 60 ඉක්ම වූ අයට 

රුපියල් 80 ෙගවන්නත්, ඊට වඩා අඩු එනම්, ගුණාත්මකභාවය 
සියයට 55ත්, 60ත් අතර තිෙබන අයට රුපියල් 75ක් ෙගවන්නත්,  
සියයට 45ත්, 55ත් අතර ගුණාත්මකභාවය තිබුණු අයට රුපියල් 
73ක් ෙගවන්නත් එදා අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

අද පවතින ෙම් තත්ත්වය ෙත් කර්මාන්තයට විශාල වශෙයන් 
බලපානවා. ෙම් පශ්නය ඇත්ත වශෙයන්ම රජයක වරදින් වුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්කට ෙහේතු ගණනාවක් බලපානවා. අෙප් ෙත් 
මිල දී ගන්න පධාන රටවල් තමයි ඉරානය, සිරියාව, රුසියාව, 
යුක්ෙර්නය. අපි ෙත්වලින් සියයට පනහකට වැඩිය අපනයනය 
කරන්ෙන් ෙම් රටවලට තමයි.  ෙම් මිල පහත වැටීමට පධාන 
වශෙයන් කරුණු කිහිපයක්ම බලපානවා.   

ඉරානයට පැනවූ ආර්ථික සම්බාධකත් අෙප් ෙත් මිල පහත 
වැටීමට එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. සිරියාෙව් පවතින යුදමය 
තත්ත්වයත් එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, අෙප් 
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් රුසියාෙව් රූබලය 
පහත වැටීමත් ෙම්කට එක ෙහේතුවක් වුණා. යුක්ෙර්නෙය් පවතින 
තත්ත්වයත් ෙම්කට ෙහේතුවක් වුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන මිල පහත වැටීමත් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සියලුම 
ෙද්වල්වල මිල පහත වැටීමට පධාන ෙහේතුවක් වන බව අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ෙම් ගැන අපි රජයක් හැටියට අවධානය ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද උෙද් කැබිනට් රැස්වීම 
පැවැත්වුණු ෙවලාෙවත් සෑෙහන ෙවලාවක් ෙම්කට විසඳුම් ෙසවීම 
සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වූවා.  

අද විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත තුමාත් ෙම් පශ්නය ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් අරෙගන 
තිෙබනවා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා සහ මුදල් 
ඇමතිතුමාත් අෙප් මුළු රජයත් ෙම් පශ්නය ඉතාම ෙහොඳින් ෙත්රුම් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙකටිකාලීන විසඳුම් හැටියට යම් යම් 
සහන දීම පිළිබඳව දැන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ගරු අගාමාත තුමා ෙමරටට පැමිණි ගමන් 
ආර්ථික ෙකොමිටිෙය්දී ඒවා පිළිබඳව සලකා බලා යම්කිසි ෙකටි 
කාලීන  පියවර  ගන්න  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමිය කිව්වා වාෙග්ම විනාඩිෙයන් අවසන් 

කරනවා.  

ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට අද බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙම් මිල සීඝෙයන් පහත වැටීෙම් කාරණයට කර්මාන්තශාලා 
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා රජයක් හැටියට අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන් -මීට ෙපර  කියාත්මක කරපු විධියට- අඩු ෙපොලියට යම් 
යම් ණය ෙදන කම කියාත්මක කරලා, ෙවලාෙව් හැටියට ඔවුන්ට 
ෙගොඩ එන්න පුළුවන් කම කියාත්මක කරන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් ඉල්ලීම පරිදි  
කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න 
කැමැතියි,  අපි යා යුතුව තිෙබන්ෙන් දීර්ඝ කාලීන විසඳුම්වලටයි  
කියන එක. අපි සාම්පදායික අපනයන රටවලට සීමා ෙනොවී නව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන යා යුතුයි. "Ceylon Tea"  කියන 
කීර්ති නාමය රැක ෙගන ඒ රටවල් ෙසොයා ෙගන, ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල් ෙසොයා ෙගන යන්නට අවශ යි. අපි ඒවා ෙත්රුම් ෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නය ෙහොඳින් 
ෙත්රුම් ෙගන ෙලොකු උත්සාහයක නිරත වනවා. අර්බුදකාරී 
අවස්ථාවලදී රජයක් හැටියට දිය හැකි මැදිහත් වීම අනිවාර්යෙයන් 
ලබා දීලා ෙම්ෙකන් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නවාය කියා පකාශ 
කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුති 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.01] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී, අෙප් රෙට් අතිමහත් බහුතර වී ෙගොවීන්ට, රබර් සහ ෙත් 
වගාකරුවන්ට අද දවෙසේ මුහුණ පාන්න සිද්ධ වන දැවැන්ත 
අර්බුදය පිළිබඳව විවිධ අදහස් පළ වුණා. රජය විසින් ෙද්ශපාලනික 
ෙහේතූන් මත ෙහෝ සහතික මිලක් නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන්ෙන් 
පධාන කරුණු ෙදකක් මතයි.  

පළමුවන කාරණය, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින මිලට වඩා වැඩි 
මිලක් සහතික මිල වශෙයන් නියම කළ විට අතිරික්ත නිෂ්පාදනය 
වැඩිපුර පමාණයක් මිල දී ෙගන ගබඩා කිරීම සඳහා පමාණවත් 
ගබඩා පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙදවන කාරණය, ඒ ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා පමාණවත් අස්වැන්න මිල දී ගන්න අවශ  මුදල් 
පමාණය මුදල් අමාත ාංශය විසින් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද මතු වී 
තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාවත්, 
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාවත් ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් කිරීම ඵලදායකයි 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, ඉතාම විශාල මුදල් අර්බුදයක් මුදල් 
අමාත ාංශය තුළ තිෙබන බව. රුපියල් මිලියන 7,300ක් පමණයි, 
වී මිල දී ගැනීමට මුදා හරින්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. එයට 
ෙහේතුව තමයි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාවට අනුව 
මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිබුණත් 
ෙම් රජයට ලැබිය යුතු ආදායම් ලබා ගැනීමටත්, වියදම් නිසි ෙලස 
කළමනාකරණය කර ගැනීමටත් බැරි මූල  කළමනාකරණය 
පිළිබඳ දැවැන්ත අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිබීම. ඒ බව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගත යුතු වනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වූ 
ෙසෝමවීර චන්දසිරි මහතා පසු ගිය දා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කළා, විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
ෙපත්සමක්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කරන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා 
අස්කර ගන්නා බවට මුදල් අමාත වරයා සහ මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා කථානායකතුමාට ලිපියක් එවා තිබුණා. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පමණක් ෙනොෙවයි, රජයට ආදායම් ලබා ගැනීම සඳහා 
පනත් ෙකටුම්පත් විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත්  කළා.  

පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළ සුපිරි වාසි බද්ද, 
මන්දිර බද්ද, සුරා බදු, කැසිෙනෝ බදු වැනි විවිධ බදු වර්ග අය කර 
ගැනීම පිළිබඳ දැවැන්තම නීතිමය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙම් 
බදු ෙගවන්න ඕනෑ, මැයි මාසෙය් 31වන දාට ෙපර කියලායි. 
ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 27වන 
දායි. එතෙකොට අෙපේල්, මැයි මාසවල ඒ පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත 
කර ගැනීෙම් කියාවලිය කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව කරන්න බැරි වීම 
කරනෙකොටෙගන මැයි 31වන දාට ෙපර ඒ බදු අය කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට කියනවා, 
අය කර ගන්න බැරි බද්දක්, පනවපු නැති බද්දක් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් දී සම්මත කර ෙදන්නය කියලා. ආපස්සට බදු පනවන්න 
බැහැ. එම නිසා ෙම් සියලුම ෙර්ගු ආඥා පනත්, සමාජ ආරක්ෂණ 
බදු පිළිබඳ පනත්, නිෂ්පාදන බදු පනත්, මුදල් පනත් පිළිබඳ 
දැවැන්ත අවුලක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ අවුලට නිසි 
උපෙද්ශකත්වයක් ගන්න බැරි වීෙමන් සමස්ත මුදල් කමය, බැංකු 
කමය, ණය කමය අද අවුල් ජාලාවක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. මා උදාහරණයක් ෙලස සඳහන් කෙළොත්, අෙප් 
රුපියෙල් අගය අතින් පාලනය කරන්න බැහැ. 2012 දී අපි 
ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 127යි. 2013 දී ෙඩොලරයකට 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 129යි. 2014 දී -පසු ගිය වර්ෂෙය්දී- මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය් ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 131යි. මාස 9ක් 
ගත වන ෙකොට දැන් ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල් 143යි. ඒ 
කියන්ෙන් මාස 9ක් වැනි ෙකටි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළදී සියයට 
8.3කින් රුපියල් බාල්දු වීමක් ෙනොෙවයි, මස්ත බාල්දු වීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. 

අප කවුරුත් -ඕනෑම කු ඩා දරුවකු වුණත්- දන්නවා, 
ෙඩොලරයක් වටිනා භාණ්ඩ ෙගෙනන්න එදා ෙගවපු රුපියල්  
131ක් ෙවනුවට අද රුපියල් 143ක් ෙගවන්න ෙවන බව. 
එතෙකොට පරිප්පු, සීනි හා අත වශ  අෙනකුත් පරිෙභෝජන 
භාණ්ඩ ගත්තත්, ෙපොෙහොර, රසායනික දව , ඛනිජ ෙතල් වැනි 
අන්තර් භාණ්ඩ ගත්තත්, යන්ත සූත උපකරණ, ෙගොඩනැඟිලි දව  
වැනි පාග්ධන භාණ්ඩ ගත්තත්, ඒවාට ෙගවිය යුතු රුපියල් 
පමාණය වැඩි වනවා. රුපියල පිළිබඳ අර්බුදයක් ඇති ෙවනවා. 
ජීවන වියදෙම් පශ්නය ලබන වර්ෂය තුළ දී දරාගත ෙනොහැකි 
පමාණයට උග ෙවනවා. ෙයදවුම් වශෙයන් පාවිච්චි කරන, පිට 
රටින් ෙගන්වන සියලුම භාණ්ඩවල වියදම වැඩිවීම නිසා 
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වීෙම් අර්බුදයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  

ඒ අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා විකාර රූපී, හිතුවක්කාර තීන්දු 
ගැන මුදල් අමාත වරයා කියනවා. එක දවසකට එතුමා කියනවා, 
"ෙම් වාහන ආනයනය කරනවා වැඩියි, සියයට 70ක් විතරයි 
leasing ෙදන්ෙන්, full leasing නැහැ" කියලා. එෙහම ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා, බැංකුවලට සියලුම උපෙදස් යවලා, 
ෙමන්න ටික දවසක් යනෙකොට කියනවා, "නැහැ, නැහැ, එෙහම 
සියයට 70ක් ෙනොෙවයි, සියයයට 10ක් ෙවන තුරු ඒක අඩු 
කරනවා" කියලා. ෙමොකද, full leasing කිව්ෙවොත් විතරයි, ෙම් 
රටට ෙගනැවිත් ෙතොග ගණන් ෙගොඩ ගසා තිෙබන ඉන්දියන් 
වාහන පමාණය විකුණා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් ඒ වාහන 
විකුණා ගන්න බැරි ෙවනවා. මුදල් අමාත වරයා  ෙම් ෙවලාෙව් 
ජපානයට ගිහින් කියනවා, "මෙග් අය වැය ෙල්ඛනය  ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 20වැනි දා විතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, ඒක 
වන තුරු ජපානෙය් වාහන ලංකාවට යවන්න එපා" කියලා. තුන් 
ෙලෝකෙයන්ම ෙමෙහම මුදල් ඇමති ෙකෙනක් ඉන්ෙන් ලංකාෙව් 
විතරයි. ජපානයට ගිහින් කියනවා, මම අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා, ඒ නිසා ජපානෙයන් ලංකාවට වාහන එවන්න 
එපාය කියලා. ෙම් පකාශෙයන් පසුව ලංකාෙව් වාහන ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ සියලුම ෙමෝටර් රථ ආනයනකරුෙවෝ, ෙමෝටර් රථයක් 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන මිනිස්සු කිසි ෙකෙනක් ෙමෝටර් රථ 
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ගැන හිතන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ ටික ඔක්ෙකොම -lot එක පිටින්ම- 
නතර ෙවලා. ඇයි? ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා ජපානයට ගිහින් කාත් 
එක්ක කථා කරෙගන එනවා ද දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොන ෙමොන 
වාහන වර්ග ගැන ද, ෙමොන ෙකොම්පැනි එක්ක ද කථා කරන්ෙන්, 
ෙමච්චරක් මම බදු අඩු කරලා ෙදන්නම් කියලා ෙමොනවා කථා 
කරනවා ද කියා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. වැඩි විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් 
අය වැෙයන් පසුව ජපන් වාහනවල මිල අඩු ෙවයි කියලායි. ඒ 
නිසා දැන් තිෙබන වාහන එකක්වත් මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ජනතාව හිතාෙගන ඉන්ෙන් මිල අඩුවීෙම් වාසිය ගැනයි. එතුමා 
ජපානයට ගිහින් විෙශේෂ පකාශයක් කර කියා තිෙබනවා,  මෙග් 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන තුරු වාහන එවන්න එපා 
කියලා. එතෙකොට එතුමා අය වැය රහස ් ජපානයට තමයි කියා 
තිෙබන්ෙන්.  

මුදල් කමය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි වුණාම මහ බැංකුෙව් 
ඇති ෙවන තත්ත්වය තුළ රෙට් අෙනක් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත වරයා රට භාර ෙදන 
ෙකොට විෙද්ශ වත්කම් වශෙයන් ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක් තිබුණා. 
මුදෙල් අගය ආරක්ෂා කරන්න දවස ගණෙන් ෙඩොලර් විකුණලා, 
විකුණලා දැන් ඒ විෙද්ශ වත්කම් පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 6.4ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හයයි දශම හතෙරනුත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.5ක් ඒ සංචිතය ඇතුෙළේ කෘතිමව තිෙබනවා. ජාත න්තර 
සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන  6.4ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අඩු 
වීම තුළ, රජය පිහිටුවන්න, ෙද්දුනු සන්ධානය හදන්න කරපු 
අනුගහයක් වශෙයන් සහ තවදුරටත් ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
අර්බුදෙයන් ෙබ්ෙරන්න ඉන්දියාව මහ බැංකුවට තාවකාලිකව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ ටිකත් අඩු 
කළාම රට සතු ඇත්ත ජාත න්තර සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 4.9යි. 
ෙම්ක මහා භයානක තත්ත්වයක්. රෙට් විෙද්ශ සංචිත දරුණු ෙලස 
නාය ගිහින් තිෙබනවා. ඉන්දියන් ආණ්ඩුව ෙම්කට ෙපොඩි "ජැක්" 
එකක් ගහලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් දීලා තිෙබනවා.   
ෙම් පමාණෙයන් හරි ෙම් ගින්දර ගන්න එක නතර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් මිල අඩුවීම කරණ ෙකොට ෙගනයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් දී ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 127යි. 
මුළු ෙලෝකයම ෙතෙලන් බැදුණා. එතෙකොට  ෙතල් මිෙල් 
සහනයක් ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙතල් ෙනොනිපදවන රටක  ෙතල් 
බැරලයක්  ෙඩොලර් 127ට යන ෙකොට රටක් කඩා වැෙටන්ෙන් 
නැතිව පවත්වාෙගන යන්ෙන් විශාල අමාරුවකින්. ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය් ෙනොවූ විරූ ෙලස ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
පහත වැෙටන්න පටන් ගත්තා. ෙතල් මිල ෙඩොලර් 45 දක්වා 
අඩුෙවන ෙකොටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඩීසල්, ෙපටල් හා අෙනක් 
ඒවාෙය් මිල අඩු කෙළේ. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා 
ලංකාවට ෙම් වන විට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන මුදල් පමාණය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකයි. මෑත ඉතිහාසෙය් ෙතල් මිල 
අඩුවීම නිසා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකක් ඉතුරු කර ගන්න 
පුළුවන් වුණු එකම ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුව පමණයි. ඒ වාසිය 
ෙදන්න පුළුවන් වී ෙගොවීන්ට. ඒ වාසිය ෙදන්න පුළුවන් රබර් 
වගාකරුවන්ට. ඒ වාසිය ෙදන්න පුළුවන් ෙත් වගාකරුවන්ට. 
ෙමොකද, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකක් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන එකකුත් ඉතිරි ෙවද්දි 
තමයි ෙමය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
සියලු සංවර්ධන ෙයෝජනා කම නතර කර තිෙබනවා. 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙගවිය යුතු මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තවත් විනාඩියක කාලයකුයි ගරු මන්තීතුමාට තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ෙම් ගරු 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම මන්තීවරයකුටම රුපියල් 
ලක්ෂ 25 ෙහෝ ලක්ෂ 50 ෙහෝ ලක්ෂ 100 ෙහෝ වශෙයන් තමන්ෙග් 
විමධ ගත අරමුදල් හැම අවුරුද්දකදීම ලැබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
විමධ ගත අරමුදල් වශෙයන් අප කාටවත් තඹ සතයක්වත් ලැබිලා 
නැහැ, අපව පත් කරලා එවපු අෙප් පළාත්වල ජනතාවට ෙසේවයක් 
කරන්න; සුළු කාර්යයක් ෙහෝ කරන්න. 2014 වර්ෂෙය්දී මා අෙප් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට -ෙහෝමාගමට- පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 
4,000ක් රජෙයන් අරෙගන ගිහින් යටිතල පහසුකම් සඳහා වියදම් 
කළා. ෙම් වර්ෂෙය් දී සත 4,000ක්වත් අපි ලබා ෙගන නැහැ. ගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 4,000ක් දීපු එෙක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ශත 
4,000ක්වත් ෙදන්න බැහැ කිව්වාම භාණ්ඩාගාරයට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා මහ බැංකුව අද 
සම්පූර්ණෙයන් අරාජික තත්ත්වයට පත් ෙවලා; කවදාවත් නැති 
ෙලස ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. ෙද්ශපාලනීකරණය නිසා විවිධ 
නිලධාරින් පලි ගැනීම්වලට ලක් ෙවලා තිෙබන නිසා මූල  
ක්ෙෂේතෙය් මුදුන් මල් කඩ වන ශී ලංකා මහ බැංකුව ගිනි ගන්නා 
තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ඒ පිළිබඳව අවසාන වශෙයන් ෙම් පකාශය පමණක් 
කියවන්න මා කැමැතියි. 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 7 වැනි දා 
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ෙදවන ෙකොටෙසේයි ෙම් ලිපිය පළ වන්ෙන්. 
යහ පාලන රජය ෙගන ඒම සඳහා විශාල ෙලස කෙඩ් ගිය, ආර්ථික 
විද ාත්මක වශෙයන් පුළුල් දැනීමක් නැතත් යමක් ලියන්න 
පුළුවන් ෙනෝනා මහත්මියක් ෙමෙසේ ලියා තිෙබනවා:  

"මහා බැංකුෙව් ෙසේවකයන් 200 කට අධික පිරිසක් හිටි අඩිෙය්ම මාරුකර 
ඇති බව ෙමවර සන්ෙඩ් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි. ෙම් අතර බැංකු 
නිලධාරින් ෙමන්ම සුලු ෙසේවකෙයෝද ෙවති. ඉහළ මාණ්ඩලික නිලධාරින් 
13 ෙදෙනක්, මාණ්ඩලික නිලධාරින් 75 ෙදෙනක් මාණ්ඩලික ෙනොවන 
ගණෙය් ෙසේවකයන් 66 ෙදෙනක් හා සුලු ෙසේවකෙයෝ 85 ෙදෙනක්ද 
ෙමෙලස මාරුවීම්වලට ෙගොදුරුව සිටිති." 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පකාශයට විතරයි කාලය ගන්ෙන්. තවත් විනාඩියකුයි 

ගන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ ලිපිෙය් තවදුරටත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:   

"ෙමයට කලින් ගතවූ සැප්තැම්බර් මස 18ෙවනිදා ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරීන් 15 
ක් මාරු ෙකරුණු අතර මහා බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
සාක්කි දුන් නිලධාරීන් ගණනාවක්ද ඒ අතර වූ බව කියෙව්. ෙම් හදිසි හා 
අත්තෙනෝමතික මාරු කිරීම් නිසා නිලධාරීන් බාගයක් පමණ විශාම 
ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව ද පුවත්පත කියයි.  

.... මහා බැංකුව නව පාලනය යටෙත් යළිත් ස්වාධීන හා ගරු කටයුතු 
ආයතනයක් බවට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාසයක් විය. අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
මහතාෙග් කියාකාරීත්වය නිසා ෙමම විශ්වාසය මුළුමනින්ම බිඳී තිෙබ්. 
මෙහේන්දන් මහතා තම තනතුරට පත් වූ දා සිට කටයුතු කළ ආකාරය 
සිරිෙසේන විකමසිංහ ආණ්ඩුෙව් "යහපාලන" පතිපත්තිවලට කිසි 
ෙලසකිනුදු අනුකූල ෙනොෙව්....."  

ඒ නිසා අද ෙදවියන් පය ෙනොගහන බිෙම් මළ ෙපෙර්තයන් 
ෙබ්ක් ඩාන්ස් දමන තැනට මහ බැංකුව පත්ව තිෙබන තත්ත්වය 
වළක්වාගන්න මැදිහත් වන්න.  

385 386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.14] 

 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙමතැනට එන්න පාර 

හදා දුන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට -ඒ සියලු ෙදනාට- 
මෙග් ෙගෞරවාන්විත ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරනවා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු අමාත තුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමරට නිදහෙසන් පසුව 
අවුරුදු 67ක් විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ බලයට පත් වුණා; රට 
පාලනය කළා. නමුත් කෘෂි කර්මාන්තෙය් අද තිෙබන පශ්නය ගැන 
කල්පනා කර බැලුවාම, ඒ එක ආණ්ඩුවකින්වත් නියම විසඳුමක් 
ලැබුණා කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොටත්, ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලා කී 
ෙද්වල් ගැන කල්පනා කරන ෙකොටත් මම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ අපට කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත් ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන්කමක්, හැකියාවක් පහු ගිය අවුරුදු 67 දී ම තිබුණා කියලා. 
එතුමල්ලා කිව්වා වාෙග් ඇත්තටම හැම අවුරුද්දකම ඒ ඒ 
කන්නවල වී ටික විකුණා ගන්න බැරි ෙවන ෙකොට, ෙගොවි 
මහත්වරුන් තමන්ෙග් වී ටික අරෙගන පාරට බහින ෙකොට අපි ෙම් 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2000 වර්ෂෙය් වී වගාව 
සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 877,000 යි. 
නිෂ්පාදනය වුණු වී පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 2,859,891යි. 2013 
වර්ෂය වනෙකොට වී වගාව සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය 
ෙහක්ටයාර් 1,227,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 4,620,000 දක්වා ෙදගුණයකින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් පමණක් 2000  
වර්ෂෙය් දී වී වගාව සඳහා ෙයොදා ගන්නා ලද භූමි පමාණය 
ෙහක්ටයාර් 19,238ක් වූ අතර, 2013  වනවි ට එය ෙහක්ටයාර් 
52,108 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වී නිෂ්පාදනයත් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක විටින් විට, 
දිගින් දිගටම එන පශ්නයක්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  වී අෙළවි මණ්ඩලයට  අද බැරැරුම් 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මීට ෙපර 
කන්නවල මිලදී ගත් වී ෙමටික් ෙටොන් 301ක් ගබඩා 40ක ගබඩා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2014/2015 මහ කන්නෙය් මිලදී ගත් 
මුළු වී ෙතොගෙයන් ෙමටික් ෙටොන්148,373ක් වී ගබඩා 152ක 
ගබඩා කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙම් කන්නෙය් මිලදී ගත් වී 
ෙමටික් ෙටොන් 165,848කුත් තිෙබනවා.  එතෙකොට අපිට ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ගන්න ෙලොකු වැඩපිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.     

පජාතන්තවාදී කමෙය් අපි ෙදපැත්ෙත් ඉඳන් එක එක්ෙකනාට 
ෙචෝදනා කර ගනිමින් යන ගමනක් තමයි ෙමච්චර කල් ආෙව්. 
හැම ෙකනාෙග්ම ෙහොඳ අදහස ්තිෙබනවා.  නමුත් ඒවා කියාත්මක 
කරන්න යනෙකොට සමහර ෙවලාවට අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවා 
මිසක් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇත්ෙත් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත තුමාෙග් ''ආහාර නිෂ්පාදන 
ජාතික වැඩ සටහන'' දැන් මීට ෙනොෙබෝ දිනකට ෙපර  ජනාධිපති 

කාර්ය සාධන ෙමෙහයුමක් හැටියට ආරම්භ කළා. අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා  
ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා කාරණා තමයි  හුඟක් ෙවලාවට එහිදීත් 
අවධානයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

අද ෙම් වනෙකොට පරිෙභෝජනය සඳහා තිෙබන සහල් පමාණය 
අරෙගන බැලුෙවොත්, වාර්ෂික අවශ තාවය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 
2.27ක් බව ෙපෙනනවා. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 2.71ක් වනවා. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 5ක විතර 
අතිරික්තයක් තිෙබන බවයි. එතෙකොට ෙම් අතිරික්තය තවත් 
කාලයක් යනෙකොට වැඩි ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් අපි ඉලක්කගත ඵලදායීතාව වැඩි කරනවා 
කියන්ෙන් අද තිෙබන ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 4.1ක පමාණය 
2018 ෙවනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 5 දක්වා වැඩිෙවනවා 
කියන එකයි. ඒ අනුව නිෂ්පාදනෙය් අතිවිශාල අතිරික්තයක් ඇති 
වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙම්වා ගැන අපි කල්පනා කරලා විෙශේෂෙයන්ම අතිරික්ත 

නිෂ්පාදනය ෙවනත් විකල්ප කාරණාවලට -බලශක්ති 
නිෂ්පාදනයට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් නිෂ්පාදන සඳහා අවශ  
අමුදව  හැටියට- ෙයොදා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි . එෙහම නැත්නම් 
පැරණි වී වර්ග නැවත වතාවක් පචලිත කරලා ඒ පිළිබඳ 
උනන්දුවක් ඇති  කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒවා සඳහා   විෙශේෂිත ෙවළඳ 
ෙපොළවල් තිෙබනවා. කෘෂි රසායන පාවිච්චි ෙනොකළ වී සඳහා අද 
වුණත් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා අපි අලුත් ෙදයක් කරන්න අවශ යි කියන 
කාරණය ගැනයි මම කථා කෙළේ. සමහර රටවල ගුවන ් 
ෙතොටුෙපොළවලට අපි ගියාම දකිනවා, ඒ රටවල කෘෂි නිෂ්පාදන 
ඉතාමත් ලස්සනට ඇසුරුම් කර එහි තබා තිෙබන ආකාරය. අපත් 
ඒවා අරෙගන ලංකාවට එනවා. ඒ අෙප් රෙට් තිෙබන අන්නාසි, 
අෙප් රෙට් තිෙබන ගස්ලබු වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂ 

අවධානය ෙයොමු කරලා කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත් ෙදයක් කරන්න 
ඕනෑ කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට, ගරු චන්දසිරි 

ගජදීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4 ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් විනාඩි ෙදකක් තුනක් වුණත් 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. වී, ෙත්  සහ  
රබර් වගාව සඳහා රජෙය් සහනාධාර දීෙම් පතිපත්තිය අත්හිටුවීම 
පිළිබඳව අපි කවුරුත් දැන් කථා කළා. අෙප් රෙට් ෙම් සහනාධාර 
ගැන අපි හුඟක් ෙයෝජනා කරන්ෙන් මැතිවරණ කාලවලදී බව මම 
කියන්න කැමැතියි. සාමාන ෙයන් සහනාධාර කම භාවිත වන්ෙන් 
නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීමට ෙහෝ කෘෂි කාර්මික ෙගොවි 
ජනතාවෙග් තත්ත්වය දියුණු කිරීමට ෙගන යන්නා වූ ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළකට අනුරූපවයි. ඒ නිසා අප ෙමොනවා කථා කළත් අලුත් 
විධියට හිතන්ෙන් නැත්නම් එයින් යහපත් පතිඵල ලබා ගන්න 
බැහැ.  

මට කලින් කථා කරපු ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමා ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න යම් පෙව්ශයක් ගත්තා. 
මා ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අප ෙමොන තරම් උත්සාහ 
ගත්තත්, ෙමොන තරම් ගබඩා හැදුවත්, ඒ නිෂ්පාදනයන්ට 
වටිනාකමක් එකතු කරන්න අපට දුර දක්නා ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් නැත්නම් ඉදිරි කාලෙය්  ෙකොපමණ පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කළත් එයින් යහපත් පතිඵල ෙගොවීන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. මා ෙම් කාරණය කිව්ෙව් ෙම්කයි. වී ෙගොවිතැන, කුරුඳු 
වගාව, ෙත් වගාව ෙහෝ ෙවනත් ෙබෝග නිෂ්පාදනෙය්දී ඇත්ත 
වශෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය ආශිත කාර්මීකරණයක් අප දකිනවා. 
දියුණු තාක්ෂණය ෙයොදා  ගනිමින් එයට වැඩි වටිනාකමක් එකතු 
කරන කමෙව්දයක් හැදුෙව් නැත්නම් ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය 
නවතාවකින් දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම පෙව්ශයක් තව වන තුරු ඇත්ෙත්ම නැහැ කියා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. අප එදා ෙව්ල ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්. අතිරික්තය, නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීම්, ෙගොවීන්ට 
ෙදන්නා වූ සහනාධාර කියන ෙම් කියාවලියත් සමඟ ඇත්ත 
වශෙයන්ම ජල සම්පාදනය, වාරි කම, පාංශු සම්පත, ෙසොබා දහම 
කියන සියල්ල එකට එකතු ෙවලා තිෙබන බව මා කියන්න 
කැමැතියි. තව කාලයක් යන ෙකොට වී ෙගොවිතැන ඉතාමත්ම අඳුරු 
යුගයකට එළෙඹන්න පුළුවන්. කෘෂි රසායන දව  භාවිත කිරීම 
තුළින් පස නිසරු වීම, ස්වභාව ධර්මය විසින් චකීය විධියට ෙම් 
කෘෂි කර්මාන්තයට ෙදන ලද දායකත්වය අෙහෝසි වීම නිසා 
ෙගොවියා අඳුරු යුගයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. දිගු කාලීන 
සැලැස්මක් මත සහනාධාර කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම් 
රජයට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියන එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙදහි හැෙදන කාලයට ෙදහි 
අතිරික්තයත්, ෙකෙසල් වගා  කරන කාලයට ෙකෙසල් 
අතිරික්තයත්, පලතුරු හැෙදන කාලයට පලතුරු අතිරික්තයත්, 
ෙවනත්  වගාවන් නිෂ්පාදනය වන කාලයන්ට ඒ අතිරික්තයනුත් 
ඔබතුමිය සිටින දිස්තික්කෙය් තිෙබන බව ඔබතුමිය දන්නවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අතිරික්තයන් කල් තබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
ෙම් සමාජය තුළ  නැහැ. ඉදිරිෙය්දී ඇති වන ෙලෝක ආර්ථික 
අර්බුදත් සමඟ ෙගොවිතැන, ෙත් වගාව, රබර් වගාව ඇතුළු කෘෂි 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ආශිතව ජීවත් වන ලක්ෂ 28කට වැඩි 
ෙගොවීන්ට  අඳුරු යුගයක්  උදා ෙවන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් අද ඇති 
වන ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන එක එච්චර ෙල්සි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ධනපති සංවර්ධනය කඩාෙගන වැෙටන ආකාරය අපට 
දවසින් දවස ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අප අලුත් කමෙව්ද ෙසොයා ෙගන 
යන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කාරණයත් ඔබතුමියට කියන්න කැමැතියි. මාතර දිස්තික්කෙය් 
කුඩා ෙත් කර්මාන්තශාලා 99ක් තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට එයින් 
කර්මාන්තශාලා 6ක් විතර වැහිලා. තව දින කීපයක් යන ෙකොට 
ෙම්ක මීට වඩා උග තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න  පුළුවන්.  

පසු ගිය සමෙය් පැවති ගංවතුර නිසා ඉතාම බරපතළ, දුෂ්කර 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදමින් තමයි ෙගොවි ජනතාව කෘෂි කර්මාන්ත 
කටයුතුවල නිරත වුෙණ්. ෙගොවි ජනතාව ෙමවැනි ස්වභාවික 
උවදුරුවලින් ආරක්ෂා කරෙගන, ඔවුන් ෙකෙරහි විෙශේෂ  
අනුගහයක් දක්වලා, දිගු කාලීන සැලැස්මක් යටෙත් ෙකටි කාලීන 
සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළක් ඉලක්කගතව ඉස්සරහට ෙගනි යන්න 
අප දැක්මක් ඇතිව කටයුතු කළ යුතුයි. එෙහම ෙනොකෙළොත් 
සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තයම ඇද  වැෙටනවා කියන එක මා පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මට විනාඩි හතරක් ෙහෝ ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාටත් 
විනාඩි පහක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
 
[අ.භා. 4.25] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

අපට ෙබොෙහොම කිට්ටු, අප ෙබොෙහොම ආදරය කරන විෂයයක් 
පිළිබඳව විනාඩියක් ෙහෝ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ෙබොෙහොම 
සතුටට පත් ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම අමුඩය ගහෙගන කුඹුරට බහින 
ෙගොවියා දහඩිය සහ කඳුළු ෙහළලා නිෂ්පාදනය කරන අස්වැන්න 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යවලා තමාට සතුටු වන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ 
කාරණා ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණාම ඉතා අසරණ තත්ත්වයකට 
පත් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වී ෙගොවියා විතරක් 
ෙනොෙවයි. කාලයකට ලූනු ෙගොවියා, කාලයකට අල ෙගොවියා, 
කාලයකට පලතුරු නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් එවැනි අසරණ 
තත්ත්වයන්ට පත් වනවා    

වරින් වර රෙට් ආණ්ඩු පත් වනවා. පත්ව සිටි ආණ්ඩුවලට 
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා ෙගෙනනවා. අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන 
මන්තීවරෙයක් තමයි, හිටපු අමාත  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහතා. මා හිතන හැටියට ෙමතුමා ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
මන්තීවරෙයක්. ෙමතුමා අද ෙමවැනි කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
ෙගන ඒම පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායකතුමා. එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලි කථාවක් කළා. ඒ කථා අහ 
ෙගන ඉන්න ෙකොට නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට මට හිෙතනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්, කථා 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ෙම්ක හරියට මා දකින්ෙන් ඇස් ෙපෙනන කාලෙය් ෙනොකර අන්ධ 
වුණායින් පස්ෙසේ කාට ෙහෝ කරන්න කියනවා වාෙගයි. තමන්ට 
පුළුවන් කාලෙය් ෙනොකර කවුරු ලවා ෙහෝ කරවා ගන්න යනවා. 
මා දැක්ෙක් නැහැ ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙකොතැනක ෙහෝ, "අපිට ෙම්ක 
කරන්න බැරි වුණා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝ ෙම්ක කර ෙදන්න." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි පාෙර් 
ඇඬුෙව්. ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි කන්නලවු කෙළේ. 
ෙගොවිෙයෝ අද විතරක් ෙනොෙවයි හූල්ලමින් සිටිෙය්. හැබැයි, 
ෙම්වාට විසඳුම් කිසිම ආණ්ඩුවකින් ලැබී නැති බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒක හරියට ෙහලුෙවන් ඉඳෙගන අමුෙඩ් 
ගහෙගන ඉන්න මිනිහාට හූ කියනවා වාෙග් කථාවක්. එවැනි 
කථාවකුයි මා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඇහුෙව්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි. 

ඇත්ෙතන්ම ෙගොවීන් ගැන, ෙගොවීන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන, 
ෙගොවීන් නඟා සිටුවීම ගැන ෙනොෙයකුත් කථා අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කලින් අසා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අද උෙද් සිට ෙම් වැදගත් කාලය අපි ෙගව්ෙව් 
ෙගොවියාෙග් සුඛවිහරණය සඳහායි. හැබැයි, තවත් පාර්ලිෙම්න්තු 
කාලය වැය කර ෙගොවියාට-  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන්  තව 

විනාඩියක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

ෙගොවියා ගැන කථා කරනවා නම් දවස් ගණන් කථා කරන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොනවා වුණත්, අද ෙම් ෙගනා ෙයෝජනාෙවන් 
ෙහෝ ෙගොවියා ආරක්ෂා වීම සඳහා සාධාරණ ෙදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා සිද්ධ වනවා නම් මම හිතන්ෙන් නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරයකදී පාර්ලිෙම්න්තු කාලය ගත කරන්න 
අපට සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ නිසා මා ඉතාම 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙගොවියා සන්ෙතෝෂ කිරීම සඳහා 
අවශ  පියවර ගන්න කියා. කවදාවත් ෙගොවියා A/C කරපු 
වාහනයකින් ගිහින් කුඹුරට බහින්ෙන් නැහැ. ෙගොවියා මඩ ගා 
ෙගන උපයන ඒ වී ටික, ඒ කෘෂි කාර්මික දව  ටික ඉතා සාධාරණ 
විධියට අෙළවි කර ගන්න, ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, 
ෙගොවියාෙග් හිත සුව පිණිස ෙම් කාරණා කටයුතු සිද්ධ වනවා නම් 
ෙහොඳයි. එය ඉටු වීම සඳහා ෙම් ෙගෞරවනීය සභාෙව් ෙනත ෙයොමු 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මා නිශ්ශබ්ද වනවා. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ්  පතිරණ මහතා. 

 
[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතාම කාෙලෝචිත 

ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ඇත්තටම මෑත ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් ෙත් වගාකරුවන් සහ 
ෙත් වගාව, ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ ෙදන විශාලම අර්බුදයට අද 
ලංකාව මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මා දන්නවා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඉතාම විශාල පිරිසක්, පවුල් 80,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන් බව. ලංකාව පුරාම ගත්ෙතොත් පවුල් ලක්ෂ 
4ක් පමණ සිටිනවා. ඍජුව ෙම් මත යැෙපන ලක්ෂ 30කට 
ආසන්න ජනතාවක් ෙත් මිල පිළිබඳ අර්බුදය නිසා අද ෙබොෙහොම 
බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා ෙම්ක 
රජෙය් පශ්නයක් ෙනොවන බව. නමුත්, දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් 
අවශ  කාරණයක්.  

අද වන ෙකොට අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 54 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් මට ෙපර කථා කරපු ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා කීප ෙදෙනකුම පකාශ කළා, දින 100 වැඩසටහන 
යටෙත් ෙපොෙරොන්දු වුණු සහතික මිල -රුපියල් 80ක මුදල- 
අඛණ්ඩව ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා කියා. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙබොෙහොම වග 
කීෙමන් කියනවා, ඒ රුපියල් 80ක සහතික මිල ෙහෝ හිඟ මුදල 
ලබා දුන්ෙන් මැතිවරණය දක්වා පමණයි කියා. ෙම් අතිෙර්ක මුදල 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ -පසු ගිය මාස ෙදකක පමණ කාලයක 
සිට අද දක්වා- ගාල්ල දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා 
දීලා නැහැ කියන කාරණය කියන්න අවශ යි. රුපියල් 54ක් දක්වා 
අද ෙත් දළු කිෙලෝගෑම් එකක මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදන 
පිරිවැයත් එක්ක සලකා බැලුවාම ලක්ෂ සංඛ ාත ෙත් වතු හිමියන් 
අද ඉතා පබල ගැටලුවකට පත් ෙවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. මාතර, ගාල්ල, රත්නපුර, කළුතර ඇතුළු දිස් තික්කවල 
ෙත් කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්ෙග් 
කටයුතු පවත්වා ෙගන යාෙම් අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
යහපත් අරමුණින් ෙම් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න, කුඩා 
ෙත් වතු හිමියන් ආරක්ෂා කරන්න, ෙත් කර්මාන්තශාලා ටික 
ආරක්ෂා කරන්න පසු ගිය කාලෙය් ලබා දුන් ඒ සහනාධාර මුදල් 
අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න කියා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
එෙහම කෙළේ නැත්නම් අවුරුදු 150ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජීවනාලිය 
බඳු වුණු ෙත් කර්මාන්තයට පබල පහරක් වදිනවා. ෙමොකද, ෙම් 
කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න නම් ෙත් ගෙසේ දල්ලට මිල 
ෙනොලැබුණත්, අඛණ්ඩව දළු ෙනළීම කරන්න අවශ යි. ෙත් ගස 
වැෙවන්න ෙදන්න බැහැ. කප්පාදු කරන්න අවශ යි. වල් ෙනළීම 
සහ ෙපොෙහොර ෙයදීම කරන්න අවශ යි. ෙත් කර්මාන්තය ෙම් 
විධියට ඉදිරියට ගිෙයොත් විශාල අර්බුදයකට මුහුණ ෙදන්නට ඉ ඩ 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය දින සියෙය් වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ෙත් දළු 
කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක මුදල මාස කිහිපයක් ලබා 
දුන්නා. මට ෙපර කථා කළ ගරු ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, ෙම් 
සහතික මිල ලබා දීලා ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කළා කියලා. 
මාස කිහිපයක් ෙත් දළු කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ලබා 
දුන්න බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ෙපොෙරොන්දු මල්ෙල් තිබුණා, 
වී කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා ෙදනවා 
කියලා. ඒ මුදල ලබා දුන්නා ද?  

අෙනක් පැත්ෙතන් රබර් කිරි කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 
350ක මුදලක් ලබා ෙදන බව කියා සිටියා. ඒ මුදල ලබා දුන්නා ද 
කියලා අපි අහන්න ඕනෑ. ෙත් දළුවලට සහතික මිල ලබා දුන්නා. 
නමුත් රබර් කිරි කිෙලෝගෑම් එකක් අද රුපියල් 150යි; 200යි. වී 
මිලදී ගත්ෙත් කීයට ද කියලා අපි දන්නවා. ඒ ගැටලු පිළිබඳව අපි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. තවත් රුපියල් බිලියන 5ක 
ෙහෝ 6ක අතිරික්ත මුදලක් ඉදිරි මාස තුන, හතරක කාලය සඳහා වී 
සහ ෙත් සහනාධාරය ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනවා කියලා වැවිලි 
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කර්මාන්ත අමාත වරයා කියා සිටියා. හැබැයි, මට පැහැදිලි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා රුපියල් 
මිලියන 10 ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාට 
ෙම් අවුරුද්ෙද් විමධ ගත පතිපාදන ලබා ෙදනවා කියලා. ඒකට 
අවශ  බිලියන ෙදකක් තවම ෙසොයා දුන්ෙන් නැති ආණ්ඩුව ඔය 
කියන සහනාධාරය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යයි ද කියන 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුව අපි ඉදිරිපිට තිෙබනවා. අෙප් රට මූල  
අර්බුදයකට ලක් ෙවන බව ෙබොෙහෝම පැහැදිලියි. ආණ්ඩුවට 
වගකීමක් තිෙබනවා, ෙතල් මිල ඉතාමත් පහළ මට්ටමකට 
ෙලෝකෙය් පත් ෙවලා තිෙබන ෙම් කාල වකවානුෙව් විදුලි බලය 
සඳහා වාෙග්ම ඉන්ධන සඳහා ලබා ගන්න පුළුවන් මුදලින් ෙම් 
සහනාධාරය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන්න අවශ  පසුබිම සකස ්
කරන්න.   

මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරුන් ෙත් ගැන කථා කළා 
වාෙග්ම වී ගැනත් කථා කළා. ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව පසු ගිය වසර 
10ක කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් වී ෙගොවිතැෙන් සිදු වුණු වර්ධනය, 
නිෂ්පාදනෙය් සිදුවුණු  ඉහළ යාම පිළිබඳව එක මන්තීවරෙයක් 
සංඛ ා ෙල්ඛන ඇතිව කථා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පසුගිය වසර 10ක ආණ්ඩුව කාලෙය්  ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය තුන් 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිබුණා කියලා අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් 
පකාශ කරනවා.  

අද ෙම් ර ෙට් වී වගාෙව් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ අතිරික්තය 
ෙගෙනන තැනට ෙම් රෙට් වී ෙගොවියාට අත දුන්ෙන්, වාරි 
කර්මාන්ත කරලා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීලා, ඔවුන්ව 
දිරිමත් කරලා කටයුතු කෙළේ අෙප් පසු ගිය රජයයි කියන එක 
ඉතාම සංෙතෝෂෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඉදිරි කාලෙය්දී වී අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා. වී විකුණා ගන්න බැරි ෙවලා ඉන්නවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
ඉතිරි ගැටලු ටික නිරාකරණය කරලා ෙගොවියාව සතුටින් 
තියන්නට අවශ  පසුබිම සකස් කිරීෙම් වගකීම අලුතින් පත් ෙවලා 
තිෙබන ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් හැටියට සලකන්න අවශ යි.  

කාබනික ෙගොවිතැන මුල් කර ගත්ත කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී වී 
සඳහා අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. කාබනික ෙගොවිතැන මඟින් 
නිෂ්පාදනය කරන වී වගාව තුළින් නිපදවන සහල් නිෂ්පාදනය 
ෙවනුෙවන් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ අංශෙයන් ෙගොවියා 
දිරිමත් කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළ හඳුනා ෙගන ෙම් රෙට් 
පරිෙභෝජනයට විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ රටවල ඉල්ලුම තිෙබන 
කාබනික ෙගොවිතැන මුල් කර ගත්තු විවිධ සහල් වර්ග සඳහා 
අවශ  පසු බිම සකස් කර දීලා, ෙගොවීන් දැනුවත් කරලා, අවශ  
බීජ ලබා දීලා ඒ කටයුතු ඉදිරියට කරලා ෙම් අර්බුදය නිරාකරණය 
කරන්න අවශ  කටයුතු ෙම් රජය මඟින් ඉෂ්ට කරයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

රබර් වගාව පිළිබඳව දැන් තිෙබන අර්බුදය ඉදිරි කාල 
වකවානුව තුළදී තව තවත් වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද, රබර් ෙවළඳ 
ෙපොෙළේ අද තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන වියදමට 
වඩා ෙබොෙහොම අඩුෙවන් පිට රටින් රබර් ෙගන්වන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අෙප් අමු රබර් පිට රටට යවලා ඒ රටවල 
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ෙම් රටට ෙගන්වීමට වඩා ෙම් රෙට්ම 
විවිධ නිෂ්පාදන - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

රබර් ආශිත නිෂ්පාදන ෙම් රෙට්ම ඇති කරලා ඒ කර්මාන්තය 
සඳහා අවශ  වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් 
රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කෙළේ නැත්නම් අෙප් රබර්, ෙත් ඇතුළු වී ෙගොවිතැන ආශිත 
සමස්ත කෘෂි කර්මාන්ත පද්ධතියම පබල අවධානමකට ලක් 
ෙවනවා කියන කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම, මම තව එක කාරණයක් සඳහන් කරන්නට 
අවශ යි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කිව්වා, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මාන්තෙයන් තිෙබන දායකත්වය සියයට 
10 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් එතුමාට අමතක 
ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය තුන් ගුණයකින් වැඩි වුණු බව. එය තුන් ගුණයකින් 
වැඩි වන විට, ෙසේවා අංශෙය් සහ කර්මාන්ත අංශෙය් දායකත්වය 
විශාල ෙලස ඉහළ ගිය නිසා තමයි පතිශතයක් ෙලස කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු දායකත්වය අඩු වුෙණ් කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට අවශ යි. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් ෙසේවා අංශෙය් ඇති වුණු දියුණුව, කර්මාන්ත අංශෙය් 
ඇති වුණු දියුණුව, කෘෂි කර්මාන්ත අංශෙය් ඇති වුණු දියුණුව 
නිදහසින් පසු මෑත ඉතිහාසය තුළ ශී ලාංකීය ආර්ථිකෙය් ඇති වුණු 
ඉතාම දියුණු සහ ඉදිරි පියවර හැටියට සනිටුහන් කරමින් ඒ පියවර 
ආරක්ෂා කර වැඩි වර්ධනය කිරීෙම් වගකීම ෙම් රජයට තිෙබනවා 
කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබතුමියට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විනාඩි 4යිද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම් ඉතින් කථා කරන්න පටන් ගන්නවත් බැහැ ෙන්. 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මට දීලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 4ක 
කාලයක් ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙනොෙවයි ෙවලාව ෙවන් කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනෙයන් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම්කට කුමක් ෙහෝ 

විසඳුමක් තිෙබන්නට ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මම කථා කරන්නම්. නමුත් මට සමා වන්න ඕනෑ, 

ඔබතුමියෙග් නියමය ෙනොතකා කථා කරන්නට වුෙණොත්. මම 
ඉතා ෙකටිෙයන් කථා කරන්නම්.  

හාල් ෙවනුවට පිටි කෑෙමන් සිදු වුණු අර්බුදයයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් සඳහා කළ යුත්ෙත් පිටි කෑම නවත්වලා හාල් 
පරිෙභෝජනය වැඩි කිරීමයි. දැන් ඉන්දියාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට එකක්  ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ෙවන් 
කරනවා. ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එරට Food Corporation එෙකන් 
ධාන  මිල දී ගන්නවා. ධාන  මිල දී අරෙගන දුප්පතුන්ට 
කිෙලෝගෑම් 45 ගණෙන්ත්, දුප්පත් ෙනොවන අයට කිෙලෝගෑම් 35 
ගණෙන්ත් සහන මිලකට ෙබදා හරිනවා. එතෙකොට එක 
පැත්තකින් නිෂ්පාදනය ෙවනවා, ඒවා පසම්පාදනය ෙවනවා. 
ඊළඟට රජෙයන් ඒවා සහන මිලට දුප්පතුන් අතර ෙබදා හරිනවා. 
ඒ නිසා ඒ රෙට් කෘෂිකර්මෙය් අර්බුදයක් නැහැ. අෙප් රෙට්ත් 
එෙහම තිබුණා. නමුත් ඒ කම එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුව නැවැත්වූවා. 
ෙම් රෙට්  සලාක කඩ කමය තිබුණා. ඒ කමය උඩ තමයි ෙම්ක 
යන්ෙන්.  

මට තිෙබන ඉතිරි විනාඩි 3 තුළ මම අෙනක් කාරණය ගැන 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක පාන් 
ෙගඩියක මිල රුපියල් 400යි. ෙමෙහේ BreadTalk එකට ගියාම 
එතැන පාන් ෙගඩියක් රුපියල් 400යි. අපට රුපියල් 50ට ෙදන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙරොඩ්ඩ. හරියට ෙපොල් මිරිකලා විසි කරන ෙපොල් කුඩු 
වාෙග් ටික තමයි ෙම් එවන්ෙන්. ෙම්වා තමයි කවන්ෙන්. නමුත් 
දුප්පත්ම අයට යම් සහනයක් ෙවන ආකාරයට පාන් පිටි මිල අඩු 
කරලා සලාක කමයකට ෙහෝ යම් නියමිත පමාණයකට ෙබදා 
හරින්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම වතු කම්කරුවන්ට ෙබදා හරින්නට 
ඕනෑ. ඒක ෙවනම කාරණයක්.  ඒ අයට විතරක් සීමා වූ කමයක් 
ඇති කරන්නට ඕනෑ. අපි අෙනක් අයට හාල් පිටි කෑමට පුරුදු 
කරන්නට ඕනෑ.  හාල් පිටිවලින් පාන් හදනවා ෙන්. ජපානෙය්  
හාල් පිටිවලින් පාන් හදනවා. ආරියශීල විකමනායක මහත්මයා 
හාල් පිටිවලින් හැදූ පාන් ෙමෙහේ ෙගනැල්ලාත් ෙපන්වූවා.  
මයිෙකෝන 60ට හාල් ෙකොටනවා නම් පාන් හදන්න පුළුවන් කියලා 
කියනවා. ෙම් තාක්ෂණය ෙග්න්නයි තිෙබන්ෙන්.  

තාක්ෂණික පශ්න ගැන, බීජ ගැන, අස්වනු ගැන, පසු අස්වනු 
ගැන අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා හුඟාක් කථා කළා. එතුමා 
කථා කළ යුත්ෙත් සමාජ පශ්නය ගැන; ෙම් අතරමැදියන් නිසා 
ෙවලා තිෙබන්නා වූ අමාරුව ගැන. 

දැන් බලන්න වී සමාගම්කාරෙයෝ, හාල් සමාගම්කාරෙයෝ  සුළු 
කාලයක් ඇතුළත ෙකොච්චර ෙපොෙහොසත් ෙවලා ද කියලා. ෙගොවීන් 
එම පමාණයට තමන්ෙග් ආදායම්වල දියුණුවක් ලැබුෙව් නැද්ද? 
ෙමන්න ෙම් ෙදක සංසන්දනය කර බැලිය යුතුයි. වී ෙමච්චර  මිල 

දී ගත්තා; අච්චර මිලදී ගත්තා කියන්න එපා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
වීවල මිල කීය ද? රුපියල් 25 නම්, ඒෙකන් කියන්ෙන් ඒ ගත්ත 
එක ෙවෙළඳ ෙපොළට දැනිලා නැහැ කියන එකයි. අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් වී කිෙලෝ එකක මිල ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 35ට ගියා. 
ආණ්ඩුව වී කිෙලෝ එක රුපියල් 40ට ගත්තා. රුපියල් 40ට විකුණා 
ගන්න බැරි වුණු අය 30ට වික්කා. ආණ්ඩුව ඔක්ෙකොම ගත්ෙත් 
නැහැ. නමුත් ඒ මිල දී ගැනීෙම් අර්ථය ෙවන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
මිල යම් තැනක රැඳවීමයි. එෙහම බැලුවාම අද වී කිෙලෝව 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 25ටයි. ඒ අනුව අද එක "ලයිෆ්ෙබෝයි" සබන් 
කෑල්ලක් ගන්න වී කිෙලෝ 2ක් විකුණන්න ඕනෑ. ෙමන්න හුවමාරු 
ෙවන ආකාරය. 

දැන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා දකින්ෙන් හැම 
නිෂ්පාදකයාටම ෙම් ගැටලුව විසඳාගන්න පුළුවන්, වී 
නිෂ්පාදකයාට විතරයි බැරි කියලා. නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි.  
කාර්මික නිෂ්පාදනය ෙමෙහයවන ධනවත් ෙකොම්පැනිවලට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා මිල තීන්දු කරන්න. නමුත් පාථමික දව  
නිපදවන කිසිෙවකුට මිල තීන්දු කරන්න බැහැ. ඒක ෙකෙසල් 
වගා කරන ෙගොවියාටත් බැහැ; වී වගා කරන ෙගොවියාටත් බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් තිෙබන්ෙන් පාථමික භාණ්ඩ ෙවෙළඳෙපොළට ෙගන යෑම 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් තිෙබන්ෙන් සමාජ පශ්නයක්. ඒ 
නිසා රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ පැහැදිලිවම අපි සහතික කරන්න 
ඕනෑ, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම් මිල මට්ටමක් පවතින බව. එය 
කරන්න පුළුවන්. අපි සම්පාදනය කරන ඒ වී වලින් ෙකොටසක් ෙම් 
රෙට්  ජනතාව අතර අඩු සහන මිලකට ෙබදා දීලා කැලරි මට්ටම 
වැඩි කරනවා නම් ෙහොඳයි. කීයද අෙප් කැලරි මට්ටම? සාමාන  
ජාතික කැලරි මට්ටම 2100යි. සාමාන ෙයන් පුරුෂයින්ට කැලරි 
මට්ටම 2500ක් තිබිය යුතුයි. කාන්තාවන්  ෙග් කැලරි මට්ටම 
2000ක් තිබිය යුතුයි. අෙප් දුප්පතුන්ෙග් කැලරි මට්ටම කීය ද? 
1500යි. ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් කථා කරන අෙප් රෙට් තිෙබන 
ඉහළ ජීවන මට්ටම?   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් 
රෙට් ෙම් පශ්නය ෙදස සමාජ ෙකෝණයකින් බලන්න ඕනෑ.  ෙම් 
පශ්නය දිහා සමාජ ෙකෝණයකින් බැලුෙවොත් අපට  වඩා ෙහොඳ 
ආෙලෝකයක් ලැ ෙබයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න කියලා ඔබතුමිය කියන්න 

යන බව මම දැන ගත්තා.  

ෙත් දළුවල මිල ෙම් ගණනට පහත දැම්ෙමොත්, ෙම් රබර්වල 
මිල ෙම් ගණනට තිබුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මට හමුවුණා, අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් නායකෙයක්.  ''ෙම් තත්ත්වය මත මුළු 
රටම ගිනිගනියි, ගිනි ගන්නවා විතරක් ෙනොෙවයි ආණ්ඩුවටත් ගිනි 
ඇවිෙලයි" කියලා මම කිව්වාම එතුමා ඒක පිළිගත්තා. ඒක මතක 
තියා ගන්න ඕනෑ.  ෙත්වලට, රබර්වලට සහතික මිලක් ලබා 
ෙදනවා කියලා දුන් ෙපොෙරොන්දුව අමු අමුෙව්ම, උණු උණුෙව්ම 
කඩ කළා. ඒ පිළිබඳව ෙම් ආණ්ඩුවට  විරුද්ධව ඇතිවන විෙරෝධය 
ඉදිරි කාලෙය්දී අපට බලාගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ෙම් ෙත් පිළිබඳ 
පශ්නය ගැන මම දිගටම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමා හමුෙවලා මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
ෙත්වලට ෙදන සහනය හරියාකාරව ෙබෙදන්ෙන් නැහැ කියලා.  
රබර්වල සහනයත් ෙබෙදන්ෙන් නැහැ. RSS 1 ට විතරයි ඒ මිල 
ලැෙබන්ෙන්.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඔබතුමා කාලය වැඩිපුර ලබා ගත්තා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සාමාන ෙයන් අෙළවි වන  රබර් තමයි  RSS 2  හා RSS 3. 

අෙප් කුඩා කට්ටිකරුවන්  රබර් ෙරොටි ෙදක තුනක් හදාෙගන 
ගිහිල්ලා විකුණාෙගන තුනපහ කුඩු ටික අරෙගන එන මිනිස්සු. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ සහන මුදල  cheque එකකින් ෙගවලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම තමයි දැන් ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. අෙප් මහින්ද 
මහත්තයාෙග් කාලෙය් රබර් ෙගනිච්ච ෙවලාෙව්ම මුදල ලබා 
දුන්නා.  රුපියල් 150 ෙනොෙවයි, රුපියල් 100ක්  දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙත්වලට  රුපියල් 70ක් දුන්නා. අද 
සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාව රවට්ටලා, ජනතාවට ෙබො රු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා ජනතාවෙග් ඡන්දය මගඩිෙයන් ෙහොරාට අරෙගන ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙහොඳින් ඉන්න  පුළුවන් ෙවයි කියලා හිතන්න එපා 
කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා.   

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 4.45] 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1984 අෙගෝස්තු 23 වන දින 

ලංකාෙව් කිකට් ෙලෝලී ජනතාවට ඉතා වැදගත් දිනයක් වුණා. 
ෙලෝකයට කිකට් හඳුන්වා  දීපු එංගලන්තයට ගිහිල්ලා, ෙලෝඩ්ස් 

කීඩාංගනෙය්දී අෙප් සුපසිද්ධ ෙටස්ට් කිකට් කීඩක සිදත් 
ෙවත්තමුණි ලකුණු 190ක් වාර්තා කළා. ඒ සිදුවීම එංගලන්තෙය් 
මාධ වල වාර්තා වුෙණ් ෙමන්න ෙමෙහම.  

"ෙලෝක ෙත් ෙවෙළන්දාෙග් රෙටන් අපට කිකට් පාඩමක්"   

අෙප් රට අවුරුදු 150ක් යටත් කරෙගන හිටපු බිතාන  ලංකාව 
හඳුන්වා ෙදන්න එදා පාවිච්චි කෙළේ "ෙලෝක ෙත් ෙවෙළන්දාෙග් 
රට" කියලා. එෙහම නමක් අපට තිබුණා. 1996 වසෙර් කිකට් 
ෙලෝක කුසලානය දිනා ගන්නා තුරු අපි  "Ceylon Tea" 
ෙලෝකයට යවපු රට. එතැනින් පසුව තමයි කිකට් ගැන අෙප් රෙට් 
කථා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. එතැනින් පසුව තමයි අෙප් රට 
යුද්ධයක් ඇති රටක් බවට හඳුන්වා ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත් 
අපට අවුරුදු 140ක කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති ඉතාහාසයක් අපට 
තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තය කියන්ෙන් ෙලෝකයට අෙප් රෙට් නම 
ෙගනගිය කර්මාන්තයක් විතරක් ෙනොෙවයි.  

සාමාන ෙයන් ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ලක්ෂ 5ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ආශිතව වක රැකියා කරන ජනතාව ලක්ෂ 30ක් විතර ඉන්නවා. 
ෙත් කර්මාන්තශාලා ආශිතව වැඩ කරන ජනතාව ලක්ෂ 10ක් 
විතර ඉන්නවා. ෙම් ආකාරයට ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 15ක් පමණ කුඩා ෙත් වතු සහ ෙත් 
කර්මාන්තශාලා ආශිතව තමන්ෙග් ජීවිකාව පවත්වාෙගන යනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් අෙප් අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 15ක් ෙසොයන්ෙන් ෙත්වලින්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම වැදගත්කමක් තිෙබන කර්මාන්තයක් 
තමයි දැන් අභාවයට යමින් තිෙබන්ෙන්; කඩා වැෙටමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට රුපියල් 80ක් දුන්නාය කියලා දැන් 
කථා කළා. ෙත් දළු සඳහා රුපියල් 80ක් ෙදන එක පසු ගිය ජූලි 
මාසෙය් නතර කළා. රුපියල් 80ක් ෙදනවාය කිව්වාට, මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවල එෙහම තිබුණාට ඒ ගණන හැම තැනම දුන්ෙන් 
නැහැ.   දළුවල ගුණාත්මකභාවය බලලා තමයි ඒ මිල දුන්ෙන්. අමු 
දළු ෙදකහමාර සියයට 60ට වඩා වැඩිෙයන් තිබුෙණොත් තමයි  දළු 
කිෙලෝ එකට රුපියල් 80ක් දුන්ෙන්. ඒකත් දුන්ෙන් කලුතර 
දිස්තික්කෙය් නම් ෙත් කර්මාන්තශාලා 31කින් 5කට විතරයි. 
පහකට විතරයි! දළු ෙදකහමාර සියයට 43-45 අතර නම් රුපියල් 
73යි හම්බ වුෙණ්. ඒ quality එක සියයට 60ට වඩා අඩු නම් 
රුපියල් 75යි හම්බ වුෙණ්. ඒ නිසා රුපියල් 80 කියන එක ෙබොරු 
ෙද්ශපාලන පචාරයක්. රුපියල් 80ක්   ලැබුෙණ් නැහැ.  

සහනාධාර ෙදන්න බැහැ කියලා දැන් කථා කරනවා. 
සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ ඇයි? සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ ෙත් 
කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන්නයි. දැන් කියනවා, ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල බැහැලා, ඒක නිසා ෙදන්න බැහැ කියලා. 
ඒක අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

අෙප් පධාන අපනයන  ෙත්, ෙපොල්, රබර් වන තාක්කල් 
ඒවාෙය් මිල අපට තීන්දු කරන්න බැහැ. ඒක තීන්දු කරන්ෙන් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් තමයි. කාලගුණ තත්ත්වය, යුද්ධ, 
ෙඩොලරෙය් අවපමාණ වීම් යන ෙම්වාත් එක්ක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කඩා වැෙටන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. මීට කලින් අපි ඒවා ෙපන්වලා 
දුන්නා. නමුත් ඒවා කියලා අත පිහදාගන්න ආණ්ඩුවට අයිතියක් 
නැහැ. ෙලෝක ෙවෙළ ෙපොෙළේ මිල අඩුවීම විතරක් ෙනොෙවයි ෙත් 
නිෂ්පාදනය අඩු වීමට බලපා තිෙබන්ෙන්. ඒකට අෙප් රෙට් දැන් 
අපි මුහුණ ෙදන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලෝකෙය් "Ceylon Tea" brand එකට තිබුණු තත්ත්වය දැන් 
බාල කරෙගන තිෙබන්ෙන්. කසළ ෙත් ජාවාරම ඒකට එක 
ෙහේතුවක්. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව වාෙග් රටවලින් අෙප් රටට බාල 
ෙත් ෙගනැල්ලා අෙප් ෙත් එක්ක කලවම් කරලා "Ceylon Tea" 
brand එක යටෙත් පිට රටට පටවනවා. එතෙකොට අෙප් ෙත් 
market එක බහිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සමහර ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් ෙත්වල බර වැඩි කර ගන්න ෙත්වලට යම් 
යම් දව  කලවම් කරනවා. ඒ මඟිනුත් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය 
පහළ බහිනවා. ෙම්වා ආණ්ඩුවකට මැදිහත් ෙවලා වළක්වන්න 
පුළුවන් ෙද්වල්. ඒවා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලත් එක්ක ඇති 
වන පශ්න ෙනොෙවයි. අෙප් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය 
පවත්වාෙගන යන එක වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය්, ෙත් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වගකීමක්. ඒ වගකීම පැහැර හැරලා ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළට විතරක් ෙම් බර පටවන්න බැහැ. එෙහම නම්  අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ. අපි අෙප් ෙත්වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නංවන්න ෙත් කර්මාන්තය ෙමවැනි කාලවල පවත්වාෙගන යන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවාව පාවිච්චි කරලා අෙප් 
ෙත්වලට ෙලෝකෙය් ඉහළ වටිනාකම් අත්පත් කර ගන්න ඕනෑ. 
ඒකට අෙප් විෙද්ශ ෙසේවාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ෙන්. පසු ගිය   
කාලෙය් එෙහම පාවිච්චි කෙළේ නැහැ ෙන්. දැන් කථා කරනවා, 
ෙත්වලට ඉහළ මිලක් දුන්නා කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
රුපියල් හැට හැත්තෑවට වඩා දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් 
සමහර ෙත් ෙවෙළන්ෙදෝ තානාපතිවරු ෙවලා ගිහිල්ලා සිටියා 
ෙන්. රුසියානු තානාපති ෙවලා හිටිෙය් ෙත් ෙවෙළන්ෙදක්. එයා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ලංකාෙව් "Ceylon Tea" brand එෙක් අෙළවිය 
හා පසිද්ධිය වැඩි කරන්න වැඩ කළාද? නැහැෙන්. එතුමා ෙත් 
ෙකොළ බිස්නස් එක ෙවනුවට යුක්ෙර්නයට ආයුධ බිස්නස ්කළා. 
එෙහම කරලා අෙප් රෙට් කීර්ති නාමය වැ ට්ෙටව්වා. දැන් සහතික 
මිල ගැන කථා කළාට එෙහම අයෙන් තානාපතිවරු හැටියට පසු 
ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් පත් කරලා 
තිබුෙණ්. එෙහම කරලා තමයි ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ වට්ටලා 
තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අපි සහන ඉල්ලන්ෙන්  පිනට ෙනොෙවයි. ෙත් ෙගොවියා 
සිඟමන් යදිනවා ෙනොෙවයි; ආයාචනා කරනවා ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ෙග් ෙත් වගාව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවම, සහතික, 
සාධාරණ මිලක් ෙදන්න කියායි ඉල්ලන්ෙන්. එහම නැත්නම් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තය කඩාෙගන 
වැෙටනවා. ෙත් ගස් කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ, වල් ෙනළන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොෙහොර දමන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙත් කර්මාන්තය එන්න 
එන්නම කඩාෙගන වැෙටනවා. ඒ නිසා ලක්ෂ 30කට වැඩි 
ජනතාවක් කබෙලන් ලිපට වැෙටන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි රබර්වලටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් කලුතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ෙල්, රත්නපුරෙය්, කෑගල්ෙල් 
රබර් වගා කරන ජනතාව බලවත් පීඩාවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. 
දැන් කියනවා ෙන් රුපියල් 300ට රබර් ගත්තා කියලා. රුපියල් 
300 ගණෙන් රබර් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 300 ගණෙන් 
හැම තැනම රබර් ගත්ෙත් නැහැ. රුපියල් 300ට ගන්න ෙකොට 
හිමිකම්පත ඕනෑ, ඉඩෙම් නිරවුල් අයිතිය ඕනෑ, රබර් සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම 
තිබුණාම අක්කරයක කිෙලෝ 50ක පමාණයක් සඳහා  කිෙලෝවකට 
රුපියල් 300 ගණෙන් දුන්නා.  ඉතිරි ඒවාට ෙගව්ෙව් රුපියල් 190 
ගණෙන්යි. කල්පනා කරලා බලන්න. සාමාන ෙයන් අක්කරයකට 
කිෙලෝ 80ක් ගන්නවා නම්, රුපියල් 300 ගණෙන් කිෙලෝ 50ක් 
දුන්ෙනොත් රුපියල් 15,000යි. ඉතිරි 30 රුපියල් 190 ගණෙන් 
දුන්ෙනොත් රුපියල් 5,700යි. රබර් වගාව මතම යැෙපන ෙම් 
ජනතාව  රුපියල් 20,000ක් අර ෙගනයි සම්පූර්ණෙයන් තමන්ෙග් 

පවුල නඩත්තු කරන්ෙන්. ඒ ෙගදර ඉන්න වැඩිහිටියන් ෙදෙදනායි, 
දරුවනුයි ඔක්ෙකෝම කිරි කපලා, ෙරොටි හදලා, ෙව්ලලා,  කෙඩ්ට 
අරන් ගිහින් මුළු මහත් ජීවිකාව පවත්වා ෙගන යන්ෙන් රබර් 
කර්මාන්තය මතයි. රුපියල් 20,000ක් අර ෙගන ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්? ඒකයි  ෙගොවියාට තිෙබන පශ්නය. රුපියල් 300ක් මදි 
කියන එකයි,  ඒ ෙගොවියා පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් කථා 
කරමින් හිටිෙය්. රුපියල් 300ක් කියන්ෙන් ෙලොකු මිලකුත් 
ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු ෙදකකට තුනකට කලින් අෙප් 
දිස්තික්කවල රබර් කිෙලෝව රුපියල් 615ට, රුපියල් 620ට ගියා. 
එම ජනතාව තුළ බලෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ෙම් ෙගවන රුපියල් 
300ක මිල  හරි පවත්වා ෙගන යන්න එම ජනතාවට වුවමනාවක් 
තිබුෙණ්, ඔවුන්ට ජීවත් ෙවන්න,  රබර් වගාව පවත්වා ෙගන 
යන්න එෙහම මිලක් නැවත එයි කියලායි. හැබැයි දැන් රුපියල් 
300 සහනාධාරයත් කපලායි තිෙබන්ෙන්.  

 වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කියනවා මම අහ ෙගන හිටියා, 
"රබර් සහනාධාරය සඳහා රුපියල් මිලියන 4,126ක් ෙවන් කර 
තිබුණා, හැබැයි  තවම වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
1,662යි" කියලා. රුපියල් මිලියන 2,500කට ආසන්න පමාණයක් 
ඉතිරි වී තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් ජනතාවට  සහනාධාර 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි ?   තමුන්නාන්ෙසේලා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  ඒ ෙවන් කළ මුදල තව වැඩි කර  ෙදන්න ෙකෝ.  
එෙහම නම් රබර් කිෙලෝවකට ෙගවන රුපියල් 300ක මුදල 
රුපියල් 400ක්  දක්වා වැඩි කරලා  ෙදන්න. අක්කරයකට කිෙලෝ 
50යි කියන සීමාව අයින් කරලා ෙදන්න. එෙහම කෙළොත් තමයි 
ෙම් ජනතාවට සහනයක් ලැෙබන්ෙන්. ෙම් ජනතාව යදිනවා 
ෙනොෙවයි, ෙමය ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. අෙප් රෙට් අපනයන 
ආදායෙමන් සියයට 25ක් පමණ අපි ලබා ගන්ෙන් ෙත් සහ 
රබර්වලිනුයි. දැන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු ෙවන ෙකොට 
ඒ ජනතාව ෙම් වගාෙවන් - ෙත්, රබර් වගාෙවන් - එළවනවා 
ෙවනුවට, රබර් සහ ෙත් වගාවන් පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ 
කරන අවම සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්නයි ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. 
ඒක රජෙය් වගකීමක්.  ඒ ජනතාව තමයි රෙට් ආදායම් 
උපදවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට  කරදරයක් කරන්ෙන් නැතිව 
ඒෙකන් තමයි ජනතාව දිවි ගැට ගහෙගන ඉන්ෙන්.  

රබර්වලට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් 175ට 
වියට්නාමෙයන්, කාම්ෙබෝජෙයන් ලංකාවට රබර් ෙගන්වන්න 
පුළුවන්. රබර් මිල තීන්දු කිරීෙම් සම්පූර්ණ ඒකාධිකාරෙය් අයිතිය 
ෙලෝඩ්ස්ටාර් සමාගම  පවරා ෙගන තිෙබනවා. ෙටෝකිෙයෝවල ෙහෝ 
සිංගප්පූරුෙව් මිල අනුව ෙලෝඩ්ස්ටාර් ෙමෙහේ මිල තීන්දු කරනවා.  
ඒ මිල තීන්දු කළාට පසුව ෙමෙහේ ඉන්න ෆැක්ටරි හිමියන් ඊට වඩා 
ටිකක් වැඩි මුදලකට  ගන්නවා. ඒක තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා 
රබර් මිල දී ගැනීෙම් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ෙත් වගාව වැඩි 
කිරීම සඳහා වැඩිපුර සහනාධාර ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පසු 
ගිය කාලෙය්  නැවත වගා කරන කුඩා ෙත් වතු හිමියා කිව්වා, 
ඔවුන්ට නැවත වගා කරන්න නම් ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂ 
17ක්, 18ක් විතර වැය ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා  අඩු තරමින් 
සියයට 60ක සහනාධාරයක් ෙදන්න කියා කිව්වා. නමුත් දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සහනාධාර දුන්ෙනොත් තමයි ෙත් වගාව පමාණාත්මකව, 
ගුණාත්මකව දියුණු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒවා 
ෙනොකර, දැන් ෙම් සහනය පිනට ඉල්ලනවා කියා හිතන්න එපා. 
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයාෙග් කථාෙවන් මට හැඟී ගිෙය් ෙම් 
සහනාධාර දීලා හරි යන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. සහනාධාර දිය 
යුත්ෙත් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල වැඩි ෙවන කල් ෙම් වගාව 
පවත්වාෙගන යන්නයි.  නිෂ්පාදනය  වැඩි කර ගන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් ගාල්ල, 
මාතර, කළුතර, රත්නපුර දිස්තික්කවල සමහර කර්මාන්තශාලා 
ෙත් මිලදී ගන්න එක නතර කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
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[ගරු  ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 
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වනවිට ඔට්ටපාලු සහ ෙකේප් රබර් කර්මාන්තශාලා සියයට 75ක්  
පමණ නතර කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් සහනාධාර දිය යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් 
දිස්තික්කවල නම් වැසි සහිත කාලගුණය නිසා කපා ගන්න පුළුවන් 
රබර් පමාණයත් කපා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මතුගම, 
අගලවත්ත, බුලත්සිංහල පෙද්ශවල වැස්ස නිසා මාස 6ක්, 7ක් 
තිස්ෙසේ කිරි කපන එක නතර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ජනතාවට 
ජීවත් ෙවන්න, ඔවුන්ෙග් දරුවන් නඩත්තු කරන්න, ඔවුන්ෙග් 
දරුවන් පාසලට යවන්න ෙම් කාලෙය්  සහනාධාරයක් වුවමනා 
කරනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් නැවත නැවත ඉල්ලන්ෙන් ෙම් 
සහනාධාර නතර කරන්න කියලා ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා රුපියල් 
300ට රබර් කිෙලෝව ගන්න එකත් සැප්තැම්බර්  පළමු වැනිදා සිට 
නතර කර තිෙබනවා. එෙහම නතර කරනවා ෙවනුවට ගන්න 
මිලත් වැඩි කරලා, අර  සීමාවත් අයින් කරලා, රබර් වගාකරුවන් 
ආරක්ෂා ෙවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලයි අපි 
කියන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් අවම සහතික මිල - ෙම්කත් අවශ  කරන 
මිල ෙනොෙවයි. දැනුත් ෙත් දළු කිෙලෝ එකක නිෂ්පාදන පිරිවැය  
රුපියල් 60ක් ෙවනවා.   

ඒක නිසයි අවම සහතික මිල රුපියල් 80ක් කියලා 
තිෙබන්ෙන්. රබර්වලට ඊට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා. ඒ නිසායි 
අඩු ගණෙන් රුපියල් 300ක් ඉල්ලන්ෙන්. අඩු තරෙම් ෙම් කාරණා 
ෙදකවත් ඉෂ්ට කර දීම ගැන ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවමින්,  ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම ෙගෙනන ජනතාවට, ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනයට දායකවන ජනතාවට, ඔවුන්ෙග් ශමයට සරිලන 
සාධාරණ සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න කියන ෙයෝජනාව කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 4.56] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අෙප් හිටපු ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරයකු වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්. 
තරුණ මන්තීවරයකු විධියටත්, ආධුනික මන්තීවරයකු විධියටත් 
ෙම් පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට ලැබීම සතුටට කරුණක්. නමුත්  
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ෙම් රෙට් සමස්ත ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ෙම් තිෙබන සංෙව්දී පශ්නයට උත්තරයක් ෙසවීමමද 
කියලා ෙම් ෙවලාෙව් දී සිතන්නට ෙවනවා. ෙම් කථාවල් 
ඔක්ෙකෝම අප අහෙගන හිටියා. ෙම් හැම කථාවකින්ම ගම  
වන්ෙන්, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්වත් කරලා නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුවට 
ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න අමාරුයි, ෙම් වැෙඩ් අනාෙගන" වාෙග් 
අදහසකුයි. ෙම් වාෙග් පකාශයන් විශාල පමාණයක් අද දවස 
පුරාවට අහෙගන හිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරුන් ටික 
කියපු ෙම් කථා  අහෙගන හිටියාම, ඔවුන්ට ෙම් කාරණය ගැනත් 
මතක් කරලා ෙදන්න මට හිතුණා. ෙම් අමාත වරුන් හිටපු 
ආණ්ඩුව තමයි පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ රට පාලනය කෙළේ.  

ඒ පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළත්,  මාස හතරක්, පහක් වන ෙම් ආණ්ඩු 
කාල සීමාව තුළත්, ෙගොවි ජනතාවට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා 
ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාව දන්නවා. ෙම් රෙට් සාමාන  
ජනතාවට ෙම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා.  පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. ෙගොවි 
ජනතාවට ලබා ෙදන ඒ සහන තවදුරටත් ලබා දිය යුතුයි.  නමුත් 
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ වී මිලදී ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක 
අපි දන්නවා. මුදලාලිලා ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් වී ටික එකතු 
කරෙගන ගියා. ෙමොන මුදලාලිද කියලා නම කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
කාටද ෙම්ෙක් හානි ෙවන්ෙන් කියන එක අපට අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

මුදලාලිලා තුන් - හතර ෙදෙනක් අතර තිබුණු ෙම් වී මිල දී 
ගැනීම අද ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් සාධාරණ 
විධියට සිදු ෙවනවා. ගරු අගාමාත තුමාත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඉදිරි කාලෙය් දී ජනතාවට අපහසුතාවකින් 
ෙතොරව ෙම් ගමන යන්න  අවශ  වට පිටාව සකස් කරයි. ෙම් යන 
ගමන නිවැරැදි මාවතකට අරෙගන යාවිය කියන ෙච්තනාෙවන් 
යුතුව ෙම් දිහා බලාෙගන ඉන්න බැරි සමහර කුහක, කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් බලන කණ්ඩායමක් තමයි ෙම් 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට විරුද්ධව කථා කෙළේ. මට 
කනගාටුව තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණය පිළිබඳවයි. පසු ගිය 
රජය යටෙත්  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අමාත  මණ්ඩලෙය් 
හිටපු ඇමතිවරුන් ෙගොවියා ෙවනුෙවන්  වචනයක්වත්  කථා කෙළේ 
නැහැ. අද එතුමන්ලා කඳුළු ෙහළාෙගන රබර් වගා කරුවා  ගැන 
කථා කරනවා; ෙත් වගා කරුවා ගැන කථා කරනවා; වී ෙගොවියා 
ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වලව ෙගොවි ජන 
පෙද්ශෙය් ජීවත්වන මන්තීවරෙයක්. පසු ගිය 2014 මහ කන්නය 
ෙවලාෙව් චන්දිකා වැෙව් වතුර පමාණය මදි ෙවලා,  වතුර ෙබදා 
දීෙම් පශ්නයක් ඇතිවුණා. එවකට ඒ පෙද්ශෙය්  හිටපු මන්තීතුමාට 
කර ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. චන්දිකා වැෙව් ෙගොවීන්ෙග් 
පූදින ෙගොයම් ටික ෙව්ෙලද්දී  හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් 
ඇවිල්ලා, ෙද්ශපාලන හයිය උපෙයෝගී කරෙගන චන්දිකා වැෙව් 
ෙවනම ඇළක් කපලා,  අර වලෙව් ෙගොවි ජනපදෙය් අවුරුදු 30ක්, 
40ක් ජීවත් වුණු මිනිස්සුන්ට අයිති ඒ වතුර ටික අරෙගන ගියා. ඒ  
හිටපු අමාත වරුන්ට ඕනෑ විධියට එෙහම කරද්දී අර 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා සද්ද නැතුව කට වහෙගන හිටියා. අද ඒ 
මන්තීතුමා ෙගදර ඉන්නවා. ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා 
තිබුණා. ෙම්වා තමන්ට ඕනෑ විධියට හරවා ෙගන තිබුණා. එක 
ඇමතිවරෙයක්වත් ඒ ෙවලාෙව් කථා කරන්ෙන් නැතුව දැන් කථා 
කරනවා, "ෙම් යන ගමන අනා ගනියි, ෙම් ගමන ෙගොවියන්ට 
වැඩක් කරන්න බැහැ, ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත තුමා අද ෙලෝකය වෙට්ම ගිහිල්ලා,  කාලකණ්ණි විධියට 
පැත්තකට දමලා තිබුණු ශී ලංකාෙව් අභිමානය නැවත අරෙගන 
එන ෙකොට අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමා 
ඉ ෙගන ගත්තු ඇෙමරිකාෙව් තත්ත්වය ගැන. මම තරුණ 
මන්තීවරයකු විධියට එතුමාෙග් ඒ කථාව ගැන කනගාටු ෙවනවා. 
ඇෙමරිකාව ජිනීවාවලදී ඒ සහෙයෝගය ෙනොදුන්නා නම් ෙම් සිටින 
ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනකුට ඒකට වග කියන්න ෙවනවාද, එෙහම 
නම් ෙම් රටට අත්වන ඉරණම ෙමොකක්ද කියන එක ගැනත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  ෙම් ඇති ෙවලා 
තිෙබන සංහිඳියාව තුළින් ෙම් රෙට් පශ්න කමකමෙයන් අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් යහපත් ගමනක් ගැනයි අප සියලු ෙදනාම 
හිතන්නට ඕනෑ වන්ෙන්. නමුත් ෙම් යන ගමනත් පස්සට ඇද 
දමලා, තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණක්, තමන්ෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන අරමුණක් ඉස්සරහට දාමාෙගන, ඒ 
ෙද්ශපාලන අරමුණ ජයගහණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැනයි අද කථා කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව තරුණ මන්තීවරුන් 
විධියට අපි කනගාටුව පළ කරනවා.  

සංහිඳියාවකින් කටයුතු කරන ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් 
රෙට් අහිංසක මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන වී නිෂ්පාදන පිරිවැයට 
සරිලන මිලක්  නියත වශෙයන්ම අනාගතෙය්දී ඇති ෙවනවා කියා 
අප කියනවා. ෙත් වගාකරුවාෙග් පශ්න විසඳලා, අවුරුදු ගණන් 
ණය ෙගවා ගන්න බැරුව හිටපු කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒ ණය 
ෙගවා ගන්න අවශ  පහසුකම් සලසන යුගයක් ඉදිරි අනාගතය 
තුළ ඇති ෙවනවා. තවම මාස හය, හතයි ගත වුෙණ්. අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ එක කණ්ඩායමක් ආරක්ෂා කරන්න, එක කණ්ඩායමක 
ගමන ආරක්ෂා කරන්න, එක කණ්ඩායමක ශක්තිය ආරක්ෂා 
කරන්න පස්ෙසන් ගියපු අමාත  මණ්ඩලයක් ඇති කළ ෙම් පශ්න 
මාස ෙදක තුනකින් විසඳන්න  අමාරුයි. ඒ නිසා ෙම් පශ්න ටික 
විස ෙඳන ෙකොට ෙගොවි ජනයාෙග් පශ්නත් විස  ෙඳයි. ෙගොවි ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අනන  වූ නියම කමෙව්දයක් නිර්මාණය ෙවයි. ඒ 
නිසා ෙම් දිහා කුහකව බලන්ෙන් නැතුව ජාත න්තර වශෙයන් 
අෙප් රට ඉදිරියට අර ෙගන යන ෙම් ගමනට සහෙයෝගය ෙදන්න 
කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම මන්තීවරුන්ට මා 
ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප ජීවත් වන්ෙන් ෙගොවි ජනතාව 
ජීවත් වන පෙද්ශවල. ෙම් රට ඉදිරියට යනවා නම් ඒ ෙවනුෙවන් 
අඩියක් පස්සට තියන්න ෙගොවි ජනතාව සූදානම්. ෙම් ර ට ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය් අවමානයට ලක් කරලා, එක පවුලක් විතරක් ෙපෝෂණය 
වුණු යුගය අවසන් කරලා, සාධාරණ සමාජයක් තුළින් ෙගොවි 
ජනතාවට සහනදායී වැ ඩ පිළිෙවළක් ඇති කරනවා නම් ඒ සඳහා 
ඔවුන් සූදානම්.  

ඉදිරිෙය්දී අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම්  
කටයුතු කරන්න අෙප් අගාමාත තුමා ඇතුළු අමාත  මණ්ඩලයට 
හැකි ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුහක, ෛවරී, 
කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන අරමුණුවලින් ෙතොරව ජනතාවෙග් 
අවශ තා ෙවනුෙවන් සැබෑ ඕනෑකමින් ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා නම් ඉතාමත් වැදගත් කියන එකත් මතක් කරමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා අද ඉතා කාලීන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
පක්ෂ ෙදකක් හැටියට අප මැතිවරණ කරන ෙකොටත්, 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොටත් විවිධ කාල වකවානුවලදී අෙප් වී ෙගොවියා, ෙත් 
වගාකරුවා, රබර් වගාකරුවා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම් යම් 
ආකාරෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය්දීත් ෙම් විධියටම ෙත් 
වගාකරුවාෙග් පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව් අපි බදුල්ෙල් ඉඳලා 
කුඩා ෙත් වතු සමිතිවල උදවිය එක්ක ෙගන ඇවිල්ලා හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාව 
හමු ෙවලා පැය 24ක් ඇතුළත ෙත් මිල පශන්යට විසඳුමක් ලබා 
දුන්නා, මට මතකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ මැදිහත් වීම නිසා 
තමයි එදා වී ෙගොවියාට විතරක් ලැබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරය අද 
ෙත් වගාකරුවාටත් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. 

මට මතක හැටියට ඊට ෙපර ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය්දීත් ඒ වාෙග්ම 
පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ කාලෙය් අගමැති ධුරය දැරුෙව් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා. අපි ඒ විධියටම කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සමඟ 
එතුමිය හමු වුණු ෙව්ලාෙව් ජනාධිපතිතුමිය හැටියට එදා එතුමිය 
අගාමාත තුමාට කථා කර ඒ පශ්නයට මැදිහත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා කියපු විධියට 1992 
වර්ෂෙය්දී විතර එවකට පැවැති යූඑන්පී ආණ්ඩුවත් ෙත් 
වගාකරුවාට පශ්නයක් ඇති වුණු ෙව්ලාෙව් ඒකට මැදිහත් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් පළාෙත් දැඩි නියඟයක් ඇති වුණු ෙව්ලාෙව් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත් 
නියං සහනාධාර ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා, මට මතකයි. ඒ 
නිසාම තමයි කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් මඩු හදන්න ෙවනම 
මුදලක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
කරපු පධාන පක්ෂ ෙදකම තමන් ආණ්ඩු කරපු කාල සීමාවලදී ෙම් 
අංශවල දියුණුව සඳහා අඩු වැඩි වශෙයන් තමන්ට හැකි ශක්ති 
පමණවලින් විවිධ ආකාරෙය් ෙද්වල් කර තිෙබනවා.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වී ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර 
මිටියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු  කෙළේ එතුමාෙග් මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුව ෙවනම Budget එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරමිනුයි. 
ෙම් ෙවලාෙව් අපි පක්ෂ විපක්ෂ වශෙයන් එකිෙනකාට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන්න ගිෙයොත්, තමන්ෙග් පැත්තට ඇඟිලි තුනක් දිගු 
ෙවනවා කියන කාරණය කාටත් පිළිගන්න ෙවනවා. එම නිසා අප 
කළ යුතු වන්ෙන් එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කර ගැනීම ෙනොෙවයි. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙත් වගාකරුවාට  පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට රජය 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් අසූවක 
මිලක් ෙගවනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා. පසු ගිය දින සියයක 
කාලෙය්දී ගාල්ල, කළුතර වාෙග් දිස්තික්කවල ෙත් වගාකරුවන්ට 
එම දළුවල ගුණාත්මකභාවය මත රුපියල් අසූව ලැබුණත්, බදුල්ල 
වාෙග් දිස්තික්කවල කාටවත් ඒ ගුණාත්මකභාවය කියන කාරණය 
නිසා රුපියල් අසූව ලැබුෙණ් නැති අවස්ථා තිබුණා. අද බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඉතාම අසීරුතාවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් ඒ අයට සුනාමියක් ආවා වාෙග් 
තත්ත්වයක් අද  ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් ෙව්ලාෙව් අපි 
පැහැදිලිවම පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළදී මුදල් අමාත ාංශයට බල කරන්න ඕනෑ, ඔවුන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් කුඩා ෙත් වතු හිමියාට, ෙම් රබර් වතු 
හිමියාට සහ ෙම් වී ෙගොවියාට එම කර්මාන්ත පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහාවත් අපි සහතික මිලක් ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන්. එෙහම නැතුව වී ෙගොවියා සම්බන්ධෙයන්, ෙත් 
වගාකරුවා සම්බන්ධෙයන් අපි අද ඉතාම වැදගත් විවාදයක් සිදු 
කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, ඒ ෙත් වගාෙව් ෙයදී සිටින්නන් වාහනත් 
එක්ක පටලවා ෙගන ෙවනත් මඩ ගැසීම් ෙනොෙවයි, කළ යුතු 
වන්ෙන්. එෙහමත් නැත්නම් ''ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙමොකුත්ම 
කෙළේ නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව තමයි හැම ෙද්ම කෙළේ, එම නිසා ඇයි 
කෑ ගහන්ෙන්'' යනුෙවන් අසන එක ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. 
ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම වී ෙගොවියාව බලා ගන්න, ෙත් සහ රබර් 
වගාෙව් ෙයදී සිටින්නන් ගැන බලා ගන්න වැඩ කටයුතු කළා. 
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හැබැයි, එෙසේ කරන ෙකොට ෙකටි කාලීන වශෙයන් මතු වුණු 
පශ්නවලට පිළියම් ෙයදුවත් ඉන් එහාට දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් 
පිළියමක් ෙයදුෙව් නැති නිසා තමයි, ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කළ ගරු 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා කියපු විධියට, දීර්ඝ කාලීන 
වශෙයන් කෘෂි කර්මාන්තෙය් සහ වැවිලි කර්මාන්තෙය් තිෙබන 
පශ්නවලට යම් යම් ආකාරෙය් පිළියම් ෙයදීමට කටයුතු ෙනොකළ 
නිසා තමයි, ෙම් විධියට වරින් වර ෙම් කර්මාන්තවලට ෙකටි 
කාලීන වශෙයන් පශ්න මතු වන්ෙන්. ෙමම කර්මාන්තවලට 
නියඟෙයන් ෙහෝ ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ තත්ත්වයන් හරහා ෙහෝ 
පශ්නයක් මතු ෙවන ෙකොට ඒ ෙව්ලාෙව් ෙකටි කාලීන විසඳුම 
ෙදනවා; ෙම් විධියට වාද විවාද කර ගන්නවා. හැබැයි, ඉන් එහාට ඒ 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපට යා 
ෙනොහැකිව පැවතුණා. හැබැයි, දැන්වත් ෙම් රෙට් ජනතාව පධාන 
පක්ෂ ෙදක සමඟ එකතු වී ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නය ඇතුළුව ඒ හා 
වැදගත් වන්නා වූ ෙමවැනි පශ්නවලදී එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්න වරමක් දීලා තිෙබන ෙව්ලාෙව්; තනියම ආණ්ඩු කරන්න 
කිසිම ෙකෙනකුට වරමක් ෙනොදී තිෙබන ෙව්ලාෙව්, එකිෙනකාට 
ඇඟිල්ල දිගු කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් පශ්නයට පිළියමක් 
ෙසොයන්න අපට පුළුවන් කියා මම හිතනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රාජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

නම් හමාරයි. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, ෙම් ෙත් කර්මාන්ත හිමියාට, ෙම් 
රබර් වතු හිමියාට, ෙම් වී ෙගොවියාට එම කර්මාන්ත රැක ෙගන 
යෑමට අපි උදවු කළ යුතු බව. එෙසේ කළ යුත්ෙත් ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු 
ලබා දුන් නිසා ෙනොෙවයි. එක පැත්තකින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ජීවිකාව කර ෙගන යෑමට අප උදවු කළ යුතුයි. අනිත් පැත්ෙතන් ඒ 
අය කඩා වැටුෙණොත් මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැෙටනවා කියන 
එකත් අප සිහි තබා ගත යුතුයි. එම නිසා අන්න ඒ කාරණය 
ෙකෙරහිත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

අපට තිෙබන විමධ ගත සල්ලි ෙදන්න පරක්කු වුණාට කමක් 
නැහැ. අනිත් ඒවා ෙදන්න පරක්කු වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් ෙව්ලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි සියලු ෙදනාම මැදිහත් 
ෙවලා වී ෙගොවියාට සහතික මිලක් ලබා දීම, ෙත් සහ රබර් සඳහා 
සහතික මිලක් ලබා දීම කියන කටයුත්තට පමුඛතාව ෙදමු කියා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම කාරණයට පමුඛතාව ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් කරන්නටත් අද දින 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට සම්බන්ධ ෙම් විවාදය 
පෙයෝජනයට ගනිමුය කියාත් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙගන එන ලද 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පත්වීමට මට 
සහෙයෝගය ලබා දුන් යටියන්ෙතොට මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන් රුවන්වැල්ල, දැරණියගල ඇතුළු 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාවටත් මෙග් ස්තුතිය මා 
පළමුෙකොටම ෙම් අවස්ථා ෙව්දී පිරිනමන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මාෙග් පියාණන් 
වන ගරු වින්සන්ට් ෙප ෙර්රා මැතිතුමා හිටපු රාජ  ඇමතිවරෙයක්.  
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ආභාෂයත්,  එතුමා කෑගල්ල දිස්තික්කයට 
කරපු ෙසේවාවත්  මෙග් ෙම් මන්තී ධුරය සඳහා ඉවහල් වුණාය 
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. 
ඒක සද්භාවෙයන්  ෙගනාවා නම් ඉතාම කාලීන ෙයෝජනාවක් වන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා එතුමන්ලා අෙප් රජයට ෙචෝදනා කරමිනුයි 
ෙත් මිල හා රබර් මිල සම්බන්ධව කථා ෙකරුෙව්. ෙත් මිල සහ 
රබර් මිල සම්බන්ධ අර්බුදයට අවුරුද්දක ෙදකක විතර 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. රබර් මිල ගත්ෙතොත්, අවුරුදු ෙදකක විතර 
ඉඳන් ෙම් අර්බුදයට අපි මුහුණ පෑ බව මා කියන්න ඕනෑ.  

එවකට හිටපු ආණ්ඩුව  මුලින්ම රබර් මිල සම්බන්ධව 
සහනාධාරයක් ෙදන්න කටයුතු කළායි කියන එක අපට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ජනවාරි 08 වැනි දා වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පත් වන ෙකොට, ආණ්ඩුව භාර ගන්න 
ෙකොට ෙත් මිල රුපියල් 60කට, 65කට වාෙග් මුදලකටයි තිබුෙණ්. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත් සද්භාවෙයන් කල්පනා කර, ෙම් රෙට් මිලියන 
ෙදකකට, තුනකට ආසන්න සංඛ ාවක් ෙමයින් යැෙපන නිසා ෙම් 
අර්බුදකාරී තත්ත්වය අවෙබෝධ කරෙගන යම් කිසි සහනාධාරයක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙකරුවා. ඒක එදා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයට ෙම් වනතුරුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කළායි කියා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අද වන ෙකොට ෙත් මිල සම්බන්ධව යම් කිසි 
අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව.  ෙම් කාරණෙය්දී  
රජයට විතරක් ෙචෝදනා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් රජය 
ෙව්වා, මීට ෙපර පැවැති රජය ෙව්වා, ෙකොයි රජයකට වුණත්  ෙම් 
තත්ත්වයට  මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක ජාත න්තර 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
කිව්වා වාෙග් අෙප් ෙත් මිල දී ගන්න පධාන රට රුසියාව.  මා 
හිතන විධියට රුසියාව අෙප් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 45ක 
පමාණයක්  මිලදී ගන්නට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම මැද ෙපරදිග 
රටවල පවතින අර්බුදයත් ෙම්කට බලපානවා.  ඒ රටවලට පනවා 
තිෙබන ආර්ථික සම්බාධකත්, පවතින යුද්ධය නිසාත් ෙත් මිල දී 
ගැනීම අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි ෙමහි ආරම්භය 
හැටියට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රජයක් මඟින් යම් කිසි සහනාධාර 
දීම මඟින්,  එෙහම නැත්නම් රජය මැදිහත් ෙවලා කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් දැනුවත් කිරීම තුළින් පමණක් කවදාවත් ෙම් ෙත් මිල 
ඉහළ නංවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි කවුරුත් අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ, අපි ෙත්  විකුණන්ෙන් 
ලංකාෙව් ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙත් පිට 
රටවලට විකුණන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජය 
මැදිහත් ෙවලා ෙත් මිල සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තර වශෙයන් යම් 
කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ  වනවා. එෙහම 
ෙකරුෙවොත් තමයි අෙප් ෙත් ෙගොවීන්ට යම් කිසි සහනයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියා  අපි  විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වා 
වුණත් ෙම් වන තුරු ෙත් මිල සම්බන්ධෙයන් ලබා ෙදන 
සහනාධාරය අඩු කරනවා කියා කිසිම අවස්ථාවක  කියා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම රබර්වලට ලබා ෙදන සහනාධාරය නැති කරනවා කියා 
රජය පකාශ කර නැහැ.   කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වා වුණත් පසු ගිය 
මාසෙය්ත් රබර්වලට සහනාධාරය ලබා දුන්නා. ෙත්වලටත් ඒ 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. සමහර කර්මාන්තශාලාවලින් ෙම් මුදල 
ලබා ෙදන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රජය ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ, ඒ සහනාධාරය දුන්ෙන් ෙත්වලට ෙහොඳ ස්ථාවර මිලක් 
ගන්න; අෙප් ෙත් ෙගොවීන්, ෙත් වගා කරුවනුත් දිරිමත් කරන්න.  
එතැනදී පැහැදිලිවම කිව්වා, "ෙහොඳ ෙත් දළු ලබා දුන්ෙනොත් තමයි 
ඒ රුපියල් 80 මුදල ලැෙබන්ෙන්." කියා. අද ඒෙක් පතිඵලයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන්  රජය  මැදිහත් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අද විශාල ජනතාවක් පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා.  
අෙප් ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ඉදිරි 
කාලෙය්දී රජය මැදිහත් ෙවලා ෙත් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් අෙප් 
ජනතාවට යම් කිසි සහනයක්  ලබා ෙද්වි කියා විශ්වාස කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

 

[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමුෙවන්ම කාරණයක් 

කියන්න කැමැතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගන්න ෙකොටම ගරු 
අගමැතිතුමා සියලුම ඇමතිවරුන්ට කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් 
ගත්ත ෙවලාෙව් සිට අවසාන වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී 
සිටින්න ඕනෑ." කියා.  නමුත් ෙබොෙහොම කනගාටුයි, දැන් නම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්ෙන් එකම එක ඇමතිවරයායි. ඒ, මෙග් මිත ගරු පී. 
හැරිසන් ඇමතිතුමා. මා ෙම් ගැන ගරු අගමැතිතුමාට report එකක් 
යවන්න ඕනෑ. 

අෙනක, දැන් ෙම් සාකච්ඡා වන මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන්  
එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරෙගන බැණ ගත්තා. නමුත්, ෙම් 
කාරණය අෙප් ඇඟට දැෙනන්ෙන් අපි පාෙර් යන ෙකොටයි. අපි 
ගම්වල ඇවිදින ෙකොට තමයි මිනිසුන් ඇවිල්ලා කියන්ෙන්. මිනිස්සු 
අපට කියනවා, "අෙන්! මන්තීතුමනි, ෙම් ගමන අපට ෙත්වලට 
හම්බ වුෙණ් රුපියල් 54යි, පසු ගිය වතාෙව් හම්බ වුෙණ් රුපියල් 
61යි, දැන් අපට ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි,   අෙප් දරු පවුල් අනාථයි, 
දරුවන් ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න විධියක් නැහැ." කියා. ෙම් වාෙග් 
මැසිවිලි නඟනවා. එතෙකොට තමයි අපි දන්ෙන් ෙමතැන ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබන විත්තිය. මිල අඩු වැඩි ෙවන එක  හැම තිස්ෙසේම 
වුණා. අෙප් රජෙය් කාලෙය්ත්, චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් 1997 වාෙග්, රබර් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 25ට බැස්සා. 
මමත් රබර් වතු හිමිෙයක්. අෙපත් රබර් කිරි කැපුෙව් නැහැ, 
කැෙල්ට ගියා.  දැනුත් කැලයට ගිහිල්ලා තමයි තිෙබන්ෙන්, දැන් 
ෙම් පවතින පශ්නය මත.  

මම දැක්කා, නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියනවා, "රුපියල් 
300ට රබර් කිෙලෝවක් මිලට ගත්තා, ඒ මිලත් මදි." කියා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් රබර් කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 300ක් ෙදන ෙකොට කවුරුත් ඇඬුෙව් නැහැ. කවුරු ෙහෝ 
අඬනෙකොට ෙන් අපට ෙපෙනන්ෙන්. අඬන්ෙන් නැත්නම්, 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා නම් අපට ඒ පශ්නය ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අපට ෙපෙනනවා, දැන් මිනිසුන් අඬන බව. ෙම්කට 
ෙහේතුව වුණු ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ෙත් කිෙලෝ එකකට ෙදන 
රුපියල් 80  ෙම් මහ මැතිවරණෙයන් පසුවත් දීෙගන ආවා නම් ෙම් 
මිනිසුන් අඬන්ෙන් නැහැ. එෙහම දීෙගන ආවා නම් ඇවිල්ලා ෙම් 
විධියට අපට කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් ඒ අයට ෙත් 
කිෙලෝවකට රුපියල් 80කුත් හම්බ ෙවනවා,  ඔවුන් සාමාන  
ජීවිතයක් සන්ෙතෝෂෙයන් ගත කරනවා. මම නම් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් අපි බැණ ගන්ෙන් නැතුව වැඩ කටයුතු කළ යුතු බවයි. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇමතිකම් හතරක් දැරුවා ෙන්. 
කෘෂිකර්ම ඇමතිකමත් දැරුවා ෙන්. ෙකොෙහොමද, ඒ කාලෙය් ඒ 
ඇමතිකම ෙහොඳට තිබුණාද? එෙහම නම් ඒවාත් බලන්න ඕනෑ. 
මම කියන්ෙන් අපි ඇනෙකොටා ගන්ෙන් නැතුව පුළුවන්තරම් 
ඉක්මනින් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම් මුදල දුන්නා නම් හරි කියායි.  

දැන් ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 54ක් ෙහෝ 
56ක්. මම ෙසොයලා බැලුවා.  ෙම් මාසයට ෙදන්ෙන් රුපියල් 54-56 
දක්වා මුදලක්. රුපියල් 56ක් දළු කිෙලෝ එකකට දීම මදි. ෙම් 
ඉල්ලන මුදල තව මාස ෙදකකින් ලබා දීලා වැඩක් නැහැ ෙන්. 
ෙමොකද, මිනිසුන්ට එදිෙනදා ජීවත් ෙවන්න, එදිෙනදා වියදම් 
කරන්න අෙත් සල්ලි තිෙබන්න ඕනෑ. මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
ෙකොෙහොම ෙහෝ මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ඉල්ලා ෙගන, 
මාස්පතා ෙදන සල්ලි ඒ ආකාරෙයන්ම ෙදන්න කියායි.  

අපි මහජන ආධාර ෙදනවා ෙන්. අපි ඒකට කියන්ෙන් පින් 
පඩිය කියා. ඒක ෙවලාවට දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ මිනිසුනට වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ෙමොකද, ඒ මිනිසුනට ඒෙකන් පෙයෝජනයක් ගන්න 
විධියක් නැහැ, ඒ මිනිසුන් බඩගින්ෙන් ෙන්. ඒ හම්බ ෙවන මුදල 
රුපියල් 1,000ක් ෙහෝ රුපියල් 200ක් ෙවන්න ඇති, ඔවුන් ඒකට 
ප්ලෑන් කර ෙගන ඉන්ෙන්. දැන් ෙම්කත් එෙහම ෙන්. 
ඉස්ෙකෝෙලට ළමයි ෙගනියන වෑන්කාරයා කියනවාද, "මට සල්ලි 
එනෙතක් ඉන්න පුළුවන්." කියා. නැහැ ෙන්. යට්ටපාත ඉඳන් 
පාසල් ළමයින් මතුගමට ෙගනියනවා. වාහනයට මාසයකට 
ගාස්තුව රුපියල් 1,500යි. ඉතින් ඒ රුපියල් 1,500 ඔහුට ඒ මාසය 
තුළම ෙදන්න එපා යැ. ඒක ෙදන්න විධියක් නැහැ, ෙම් මුදල 
දුන්ෙන් නැති නිසා. 

අපට මුලදීම 'ෙදයියෙන්' කියා රුපියල් ලක්ෂ 50ක පතිපාදන 
හම්බ වුණා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ පණහ  ඔබතුමන්ලාටත් හම්බ වුණා. 
අපි  ප්ලෑන් කර ඒ රුපියල් ලක්ෂ පණහ වියදම් කර ගත්තා. ඊට 
පස්ෙසේ කිව්වා, "අපට රුපියල් ලක්ෂ සියයක පතිපාදන ෙදනවා." 
කියා.  පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් වන ෙතක් අපට ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ පණහත් නැහැ; රුපියල් ලක්ෂ සියයත් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් නැහැ. ෙම් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය.  තව ෙම් අවුරුද්දට තිෙබන්ෙන් ෙනොවැම්බර් 
මාසයයි, ෙදසැම්බර් මාසයයි විතරයි. ඒ මුදල වියදම් කරන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ ෙන්. ඊට පසේසේ වන්ෙන් කබල් පුටු ටිකක් 
ෙදන්න; ෙටන්ට් එකක් ෙදන්න. ඒවා සත පහකට වැඩක් නැති 
ෙද්වල්.  

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
රුපියල් මිලියන ගණන්, බිලියන ගණන්, ටිලියන ගණන් ගැන 
කිෙයව්වා. ඕවා කිෙයව්වායි කියා ඉතින්  දුප්පත් මිනිහාට වැඩක් 
තිෙබනවා යැ. ඒ මිනිහාට වැඩක්  නැහැ, මිලියන ගණන්, බිලියන 
ගණන්වලින්. ඒ මනුස්සයාට ඕනෑ, අතට සල්ලි.  අතට සල්ලි 
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හම්බ වන්ෙන් නැත්නම් ඔය ෙපොත් අරෙගන කියවන මිලියන 
ගණන්, ටිලියන ගණන්වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙත් 
කිෙලෝවක් සඳහා ෙදන ෙම් රුපියල් 80ක මුදල -ඒක 
සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන් දහඩිය මහන්සිෙයන් හම්බ කර 
ගන්නා මුදලක්. - කලට ෙව්ලාවට ෙදන්න කියා. එතෙකොට ෙම් 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ, මිනිස්සු අඬන්ෙනත් නැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට, හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 05යි.  

 

[අ.භා. 5.20] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් 

මංගල කථාව නිසා පථමෙයන්ම මම කැමැතියි, 1,22,000කටත් 
වඩා වැඩි ඡන්ද පමාණයක් ලබා දීලා  එක්සත් ජාතික පක්ෂ නවක 
මන්තීවරුන් අතුරින් වැඩිම ඡන්ද සංඛ ාවකින් මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට වරම් ලබා දුන්න ගම්පහ දිස්තික් 
ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න. වසර 33ක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු දිවංගත මාෙග් ආදරණීය 
පියාණන් වන සරත්චන්ද රාජකරුණා මැතිතුමාවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරමින් අෙප් ෙජ ෂ්ඨ මන්තී දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  திலங்க சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] took the Chair. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද අපි සහනාධාර පිළිබඳව 

කථා කරන ෙකොට මට මතක් වනවා, වසර ගණනාවකට කලින් මා 
පාසල් යන අවධිෙය්දීත් පතයක්, පවෘත්තියක් බැලුවා නම් 
ඒවාෙය්ත් සහනාධාර පිළිබඳව මාතෘකාවන් තිබුණු බව. 
විෙශේෂෙයන්ම වී ෙගොවීන්ට සහතික මිලක් ෙනොලැබී වස බීෙම් 
ගැටලුව, ඒ වාෙග්ම ෙත්, රබර් සඳහා වන සහතික මිෙල් ගැටලුව 

වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් පවතින පධාන පශ්නයක්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
ආණ්ඩුවත්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් සන්ධාන ආණ්ඩුත් ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවට තාවකාලික පැලැස්තර වශෙයන් වරින්-වර සහනාධාර 
ලබා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි, සෑම රජයක්ම ලබා දුන්නු සහනාධාර පමාණයට වඩා 
වැඩි සහනාධාර පමාණයක්, වැඩි මුදල් පමාණයක් අෙප් ආණ්ඩුව 
ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ලබා දීලා, ෙගොවි ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳා 
ගන්න උත්සාහ කර  තිෙබන බව. 2015 මාර්තු මාසෙය් සිට ෙත් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 6,738ක මුදලක් සහනාධාර වශෙයන් ලබා 
දුන්නා වාෙග්ම රබර් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,662ක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  ෙම් සහනාධාර ලබා දීෙමන් ෙගොවි ජනතාවට යම් 
සහනයක් ලබා දීමට ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් කිසිම රජයකට ෙම් සහනාධාර දීර්ඝ කාලීනව 
ලබා ෙදන්න අපහසුයි. ඒක පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා, ෙකටි කාලීනව ලබා දිය 
යුතු සහනාධාර අෙප් දීර්ඝ කාලීන අභිෙයෝග, ඉලක්ක ළඟා කර 
ගන්නා තුරු ලබා දිය යුතුයි කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මා ඉතා ෙකටිෙයන් රබර් ගැන කථා කරනවා නම් අද රබර් 

සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව ෙමයයි. අපි සහනාධාර 
ලබා දුන්නත්, අවුරුද්දකට පරිෙභෝජනය සඳහා ෙමටික් ෙටොන් 
1,30,000ක පමණ පමාණයක් අවශ  වුවත්, අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 90,000ක් පමණයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, තව වසර 4ක්, 5ක් යන ෙකොට 
රබර්වල මිල ගණන් ඉහළ යනවාය කියලා පර්ෙය්ෂණ ආයතන 
කියන බව. ෙම් තාවකාලික පසු බැස්ම තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 
චීන ආර්ථිකෙය් තිෙබන අර්බුදයත්, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන සඳහා තිෙබන අර්බුදයත් නිසායි. ඉදිරි ෙය්දී ෙම් රෙට් රබර් 
නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන්න නම් රබර් නැවත වගා කිරීමට 
සහනාධාර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නැවත වගා කිරීමට සනාධාර ලබා 
දුන්නාම තව අවුරුදු 5කින් අපට ෙම් රට රබර්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කර ගන්න පුළුවන් වනවා. එ තෙකොට අපට ඉහළ මිලක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ සඳහා අපි නව තාක්ෂණය, නව ෙභෝග 
වගාව, ඒ වාෙග්ම වැඩි ඵලදාවක් ලබා ෙදන පැළ වර්ග ෙම් රටට 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. පසු ගිය මාසෙය් සෑෙහන වර්ෂාවක් 
තිබුණා. මාසෙය් දින 30න් දින 17ක් පමණයි - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
විනාඩියකින් අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. 

නමුත් "rain guards" කියන තාක්ෂණය ෙයොදා ගත්තා නම් 
දින 28ක් රබර් නිෂ්පාදනය කරන්න තිබුණා. ඒ සඳහා සහනාධාර 
ලබා දිය යුතුයි. ෙම් "rain guards" කියන නව තාක්ෂණය ෙයොදා 
ෙගන අෙප් ෙම් අර්බුදය අවසන් කරන්න ෙම් රජය වැඩි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියන අදහස පකාශ කරමින්, ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය නැවතත් පුද 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. 
 

 [අ.භා. 5.26] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන වචන 
කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. වසර 33ක් තිස්ෙසේ එක වාරයක්වත් පරාජය කරන්ෙන් 
නැතිව -අපරාජිතව- මාව පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම ගැන 
මාතර දිස්තික්කෙය් මාෙග් ජනතාවට ස්තුතිය පිරිනමන්නත් මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ඉතාම බරපතළ විධියට බලපාන 
පශ්න ෙදකක් තමයි, ෙත් සහ රබර් පශ්නය. ඒ වාෙග්ම වී පශ්නය 
ගැනත් මා කරුණු කීපයක් කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව් අප මහන්සි ෙවලා ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය සියයට 
116 දක්වා ෙගනැත් තිබුණා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවනවා. අප වී 
නිෂ්පාදනය ඒ තත්ත්වයට ෙගනාපු නිසා තමයි හුඟක් ෙවලාවට අද 
ෙම් පශ්නය දකින්ෙන්. ඒ අතිරික්ත වී නිෂ්පාදනය සඳහා අෙප් 
රජය පැවැති කාලෙය් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් අප කියාත්මක 
කරෙගන ආවා. ඉන් එකක් තමයි, වතු කම්කරු ජනතාව අතර 
සහල් පිටි පරිෙභෝජනය පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන. එය කෙළේ 
ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධන මණ්ඩලය හරහායි. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් කලන්කුට්ටිෙය් පිටි ෙමෝල පටන්ෙගන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ අප සාර්ථකව කරෙගන ආවා. ඊට අමතරව සහල් පිට රට 
යැවීම සඳහා වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කරෙගන එන 
අතරතුෙර් තමයි ඒ රජය වැටුෙණ්.  

ඒ වැඩසටහන කරනෙකොට අප විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කෙළේ අපිකානු රටවල් ෙකෙරහියි. අපට සුද්දන්ට බත් 
කවන්න බැහැ. සුද්ෙදෝ අෙප් බත් කන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් 
කාර්යන්වලට සුද්ෙදෝ අපට කවදාවත් උදවු කරලාත් නැහැ. දකුණු 
අපිකානු රටවල් විශාල වශෙයන් සහල් පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒ 
අය ගන්ෙන් "broken rice" කියන එකයි. ඒ ෙවනුෙවන් අප ඒ 
රටවල රාජ  නායකයන් එක්ක කථා කරලා යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරෙගන ආවා. ඒ කාලෙය් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු අපට හිනා වුණා, "අෙප් රටට දැන් 
එන්ෙන් ඇපිකන්කාරෙයෝ විතරයි" කියලා. ඇපිකන්කාරෙයෝ 
ෙගන්වන්න අප සැලසුම් කර තිබුෙණ් අෙප් වැඩි වන සහල් 
නිෂ්පාදනය ඒ රටවලට විකිණීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව හිෙත් 
තියාෙගනයි. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩු 
ෙවනස් වීම නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් වුණා. ෙම් රජෙය් 
ගරු අමාත තුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ සඳහා කරපු කාර්ය භාරයන් 
සියල්ලම ඇති, අමාත ාංශෙය් අප ෙමොනවාද ඒ ෙවනුෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් කියා ෙපන්වන්න. එෙහම කෙළොත් අනාගතෙය් ඇති 
වන ෙම් පශ්නයට අපට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්.  

අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි කාලයක් වසා දමා 
තිබුණු, කියා විරහිත කර තිබුණු වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවත 
ආරම්භ කරලා, ෙම් තරමින්වත් ෙගොවීන්ට සහනයක් ලබා දීම 
සඳහා උපකරණයක් හදා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැනත් අප අමතක 
කරන්න නරකයි. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් සම්භාරයක් අපට ලබා දුන්නා. 
අඩු පාඩුකම් ෙනොවුණා ෙනොෙවයි; අඩු පාඩුකම් නැති වු ණා 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙකොෙහොම හරි ෙම් ෙගොවියාට උදවු කරන්න 
පුළුවන් වැඩසටහනක්, උපකරණයක් එතුමා ආපසු හදා දුන්නා. 
අප වී ගබඩා පුනරුත්ථාපනය කිරීම, ෙගොඩනැඟීම කළා. ෙමොකද, 
ඒ ෙවනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් වී අෙළවි 
මණ්ඩලය සතුව තිබුණු ගබඩා රාශියක් විනාශ කර තිබුණා. 
එක්ෙකෝ ඒවා ඇඟලුම් කම්හල්වලට දීලා තිබුණා. එෙහම 
නැත්නම් ඒවා විනාශ ෙවන්න ඇර තිබුණා. ඒවායින් 
පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන් සෑම ගබඩාවක්ම නැවත 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා අපට මුදල් දීලා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර 
තිබුණු නිසා තමයි, අද ෙම් තරමින්වත් අෙප් වී ෙගොවියාට 
සහනයක් සැලසිලා තිෙබන්ෙන්.  

අද කියනවා වී ෙමටික් ෙටොන් 190,000ක් මිල දී ෙගන 
තිෙබනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අප ඒ 
කාලෙය් ෙම් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 250,000 දක්වා වැඩි කර 
තිබුණා. අප සෑම කන්නයකම වී ෙමටික් ෙටොන් 250,000ක් මිල දී 
ගැනීම සඳහා අවශ  කරන පහසුකම් සලසා තිබුණා. ඒ අනුව මම 
කියන්ෙන්, ෙම් රජෙය් ගරු අමාත තුමන්ලාත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
දියුණු කරන්න කල්පනා කරන්න කියලායි. අප කරපු ෙකොටෙසේ 
තව ඉඩ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධනය සඳහා 
ඉදි රිෙය්දී විශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය ආහාර පවර්ධන මණ්ඩලය විකුණන්න යනවාය කියලා මට 
ආරංචියක් ලැබී තිෙබනවා. එෙහම කරන්න එපා. ඒක රකින්න. 
ඒෙකන් වැඩ රාශියක් කරන්න පුළුවන්.  

ෙත් කර්මාන්තය ගැන කියනවා නම් එය අෙප් පළාතට විශාල 
බලපෑමක් කරන කර්මාන්තයක්. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට අෙප් ෙත් 
ෙගොවීන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා, ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් 
ෙදනවා කියලා. එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා, "නැහැ 
අප 90ක් ෙදනවා" කියලා. රන් දල්ලට ෙමොකක්ද  තැනක් ෙදනවා 
කියා තමයි අෙප් පළාත්වල පචාරය ෙගන ගිෙය්. නමුත් අද ''රන් 
දල්ලට'' ෙමොනවා ෙවලා ද කියලා හිතාගන්න බැහැ. රන් දල්ලක් 
අද නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න. ඒ 
කර්මාන්තශාලා වැසීෙගන යනවා. ෙත් වගාව කියන්ෙන්, ෙත් ගහ 
අභාවයට ගිෙයොත් නැවත පුනරුත්ථාපනය කරන්න බැරි විධිෙය් 
වගාවක්. එවිට නැවත වගාවකට යනවා මිස කරන්න ෙවනත් 
ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්මයි රබර් වගාවත්. රබර්වලටත් ෙපොෙරොන්දු 
වූ මුදල් ෙම් රජය තවමත් ෙගව්ෙව් නැහැ. කිෙලෝ 50කට විතරක් 
ෙගවනවා. ඒ ෙගවන්ෙන්ත් ලිය කියවිලි සම්පූර්ණ කිරීෙමන් 
පසුවයි. කුඩා රබර් හිමියාට ඒෙකන් ඇති ඵලක් වන්ෙන් නැහැ. 
නුදුන්නා වාෙග් තමයි ඒකත් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්  සාක්කු පුරවන ආණ්ඩුවක් 
නිර්මාණය කර නවා කියලායි. සාක්කු සල්ලිවලින් පුරවන්න 
නිර්මාණය කරපු ආණ්ඩුව ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ෙගොවීන්ෙග් සාක්කු 
හිස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙගොවීන් අද යන එන මං නැති, කර 
කියාගන්න ෙදයක් නැති තැනට පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා මම 
ෙම් රජෙය් සියලු මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් 
කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහනය ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් 
ක්ෙෂේතය -කෘෂි කර්මාන්තය-  කඩා වැටුෙණොත් නැවත වාරයක් 
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එය ෙගොඩ නඟන්න නම් පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ, තවත් අවුරුදු 
දහයකටවත්.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.32] 
 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මංගල කථාව කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, මා අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවූ  
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඉතා ආදරෙයන් සිහිපත් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රුවන්වැල්ල ආසනෙය් ජනතාව.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් කෑගල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතවරියක විධියට 
මම අද දින රබර් ගැන කථා කිරීමට අදහස් කරනවා. රබර්වලට 
සහතික මිල ලබා ගැනීම පිළිබඳ ෙලොකු උනන්දුවක් කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව තුළ ෙම් වන විට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායතුමනි, රබර්වලට සහතික මිල ලබාගැනීම 
සම්බන්ධ ගැටලු  ගැන කථා කරනවා නම්, ඒක  කඳුළු කථාවක්. 
බිෙඳන් බිඳ ෙපොල් කටුවට එකතු වන රබර් කිරි කඳුළු ජනතාවෙග් 
ඇත්තම කඳුළු කියලා අපට දැෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්  පශ්නය 
විසඳීම  පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැම මහජන 
නිෙයෝජිතයකුෙග්ම වගකීම බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සුදු අධිරාජ වාදින් ආරම්භ 
කළ රබර් වගාව නඟා සිටුවීම සඳහා 1934 දී රබර් පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ කළා. එය 1994 දී රබර් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය සමඟ එක්ව රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලස 
නම් කළා. 1990 දී ලංකාෙව් සමස්ත රබර් වගාව ෙහක්ෙටයාර 
ලක්ෂ ෙදකක් වුණා. වර්තමානෙය්දී ඒ වගාව ෙහක්ෙටයාර 
115,000 දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. රබර් නිෂ්පාදනය කමකමෙයන් 
පහළට වැෙටන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, අප සියලුෙදනා එකට එකතු වී 
ෙගොවීන් දිරිගැන්වීම ෙවනුෙවන් රබර් වගා කිරීෙම් කාර්යයට 
දායකත්වයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

අද රෙට් රබර් නිෂ්පාදනය දළ වශෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 130ක් 
ෙවනවා. ෙමයින් ෙමටික් ෙටොන් 30ක් අමු කිරි ෙලස අපනයනය 
කරනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්ත සඳහා ෙමටික් ෙටොන් 100ක් පාවිච්චි 
කරනවා. රබර් කිෙලෝගෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 
150ත් 175ත් අතර නිෂ්පාදන වියදමක් යනවා. පසු ගිය රජය 
සහනාධාරය සමඟ රුපියල් 300ක අවම මිලක් රබර්වලට ෙගව්වා. 
2014 ෙනොවැම්බර් 15වන දා සිට ෙදසැම්බර් 23වන දින දක්වා ෙම් 
සහනය ඍජුවම ෙගොවියාට ලැබුණු අතර, ෙදසැම්බර් 23වන දායින් 
පසුව ජනවාරි 13වන දා දක්වා ඒ සහනය රබර් ගැනුම්කරුවන්ට 
ඍජුවම ලබා දීම නිසා එය නිසියාකාරව ෙගොවියා අතට පත් වුෙණ් 
නැහැ. විශාල සමාගම් වන Loadstar (Pvt) Limited, Kelani 
Tyres Limited, Lotus වැනි ආයතන ඍජුවම ෙම් ගනුෙදනුෙව් 
සිටි නිසා නිෂ්පාදකයන් අතරට යෑෙම් ගැටලුව ඇති වුණා.  

පසු ගිය කාලය ගැන සිතන විට ෙගොවියාට ලැබුණු 
සහනාධාරය ඉතාම මදි. දින 100 වැඩසටහන යටෙත් අෙප් රජය 

ෙම් කියාවලිෙය්දී ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
සහනාධාර ලබා ෙදන ෙකොට රුපියල් මිලියන 4,120ක් 
නිෂ්පාදකයාට ලබා ෙදන කමෙව්දයක් අෙප් රජය ඇති කළා.  
නමුත් අද වනෙකොට රබර් නිෂ්පාදකයාට ලැබී තිෙබන මුදල් 
පමාණය රුපියල් මිලියන 1,662ක්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අ ෙප්  
කුඩා රබර් වතු හිමියන් රැක ගැනීම සඳහා විෙශේෂ කමෙව්දයක් 
ඇති කළ යුතු ෙවනවා.  

මම දකින ෙදයක් තමයි,  රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැඩි අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රබර් නිෂ්පාදකයාට වඩා 
රබර් ගැනුම්කරුවාට බව.     

රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, තුරු සවිය සමිතිය සමඟ සියලු 
ෙදනාම එකට එකතුෙවලා  ගිෙයොත්  අෙප් කුඩා රබර් වතු හිමියන් 
නඟාසිටුවන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් කියන කාරණය  
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.   

 

[අ.භා. 5.37] 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවන වතාවටත් මහජන 

නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීමට ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ෙතෝරා පත් කර ගත් ෙහොෙරොව්ෙපොතාන, 
කලාවැව ඇතුළු අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සියලුම ජනතාවට ෙම් 
අවස්ථාෙව් මාෙග් පණාමය පුද කරනවා.   

අද සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් ගැනයි.  වී 
කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා, අපි 
දැක්කා. ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම සන්ෙතෝෂ විය යුතු, ෙගොවීන් 
තෘප්තිමත් වන මුදලක්.  හැබැයි, ඒ රුපියල් 50ට වී ෙදන්න 
යෑෙම්දී  විශාල ගැටලු රාශියකට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. අෙප් 
ගරු හැරිසන් අමාත තුමාත් මම වාෙග් ගෙම් ෙකෙනක්. අපි 
ෙදන්නා එක ළඟ ඉන්ෙන්. අෙප් ජීවන රටාව තිබුෙණ් වී 
ෙගෝණිෙය් කියලා අපි දන්නවා. අපි වී ෙගෝණිය විකුණලා  තමයි 
අෙප් එදිෙනදා පශ්න විසඳා ගත්ෙත්.  හැබැයි, දැන් අපට ෙවලා 
තිෙබනවා, වීවලින් එක්තරා පමාණයක් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ මිල 
ලබා ගැනීමට.  නමුත් ඒ අතරතුර  සම්පූර්ණ වී ටික විකුණා ගන්න 
කමයක් නැහැ.  තමන්ට හදිසියක් වුණාම වී කිෙලෝ 50ක්, 
නැත්නම් වී මිටියක් විකුණා ගන්න කමයක් නැහැ. කෙඩ්කින් 
ගිහින් ඇහුවාම කඩකාරෙයෝ ගන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා ඒ ගැන 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා.  යාය 10 ෙගොවි ෙපොෙළේ බලන්න. වී ටිකක් 
ෙගනත් ෙදන්න ඕනෑ ''ටැක්'' එෙක් ෙසෙනවිෙග් කෙඩ්ට; ෙමෝලට. 
එෙහම නැත්නම් ෙපේමරත්නෙග් ෙමෝලට.  ඒ පරිසරය තුළ 
ෙගොවියාට තමන්ෙග්  එදිෙනදා අවශ තා පිරිමසා ගැනීම සඳහා වී 
ටිකක් අෙළවි කර ගන්න ස්ථානයක් නැහැ.  අපි  කළ යුත්ෙත් ෙම් 
ගැන වාදෙභ්ද කිරීම ෙනොෙවයි.  "අපි ෙමච්චරක් ගත්තා, අපි 
ෙමච්චරක් ෙකරුවා, අපි ෙමෙහම කරනවා" කියලා කථා කරන 
එක ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණය අපි උපෙද්ශක කාරක සභාවට හරි 
දාලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.  

කලින් වී මිලදී ගැනීෙම්දී සමුපකාරය  වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් කටයුතු කළා. එතෙකොට වී මිටිය 
බැඳෙගන ඇවිල්ලා, සමුපකාරයට විකුණලා අවශ  බඩු ටික 
ගත්තා. නැත්නම් සල්ලි ටික අරෙගන තමන්ෙග් අවශ තා ඉෂ්ට 
කර ගත්තා.  දැන් එෙහම කරන්න කමයක් නැහැ. දැන් ඒ කමය 
කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම නම් ගරු පී. හැරිසන් 
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ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේ ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් අඩු 
තරමින් තුලානකට නිෙයෝජිතෙයක්වත් පත් කරලා ෙම් වී ටික 
මිලදී ගන්න කමයක් හදන්න කියලා. ෙගොවියාට ඕනෑ අවස්ථාවක 
වී ටික විකුණන්න පුළුවන් කමයක් හැදුෙවොත් තමයි මම හිතන 
විධියට ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන්. නැත්නම් අපි ෙකොච්චර කිව්වත් 
වැඩක් නැහැ.  

අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් සමහර අවස්ථා තිබුණා. 
ෙගොවිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණ කරනෙකොට තමයි සල්ලි ටික අරෙගන 
එන්ෙන් ෙහෝ ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ කරන්ෙන්. ෙමෙහම වී මිෙල් 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙගොවිෙයෝ ෙපෝළිෙම් ඉන්නවා කිව්වාම තමයි 
සල්ලි ටික ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් ඊට වඩා පශ්න ඇති වුණා.  
ෙමෙහම ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්, තමුන්නාන්ෙසේලා වී මිල රුපියල් 
50 කළාට පස්ෙසේ,  ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දාෙගයි වී අෙළවි 
මණ්ඩලයයි -ඒ කියන්ෙන් රජය- අතර  පරතරයක් ඇති වුණ 
එකයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමදා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා  වී මිල දී 
ගැනීෙම් දී  ෙවන දාට වඩා පසු බැස්සා.  ඔවුන් වී  මිල දී ගැනීමට 
සම්බන්ධ  වුෙණ් නැහැ.  ඒක ෙමොන ආකාරයට සිදු වුණා ද කියන 
එක මම දන්ෙන් නැහැ.  නමුත් මම දකින විධියට පසු ගිය 
අවුරුදුවලට වඩා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා වී මිල දී ගැනීෙමන් 
අයින් වුණා.   

ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දා වී මිල දී ගැනීෙමන් ඉවත් වුණු නිසා 
තමයි ෙගොවියා එයට හුරු වුෙණ්.  අප වී කිෙලෝව රුපියල් 40ට 
ෙදනෙකොට සාමාන  ෙගොවීන්ෙගන් ලබා ගත්  වී කිෙලෝව රුපියල් 
35ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණා. ඒ නිසා වී අෙලවි මණ්ඩලයට ෙම් 
බලපෑම ගිෙය් නැහැ. සමහර පුද්ගලයන් වී ටික ෙහොඳට සුද්ධ 
කරන්ෙන් නැහැ, රුපියල් 35ට ෙදන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ 
කියලා, ඔවුන් රුපියල් 35ට වී ටික දුන්නා.  

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේෙගනුත් 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් තමයි අප ෙදෙදනාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්.  අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,  විෙද්ශෙයන් ෙගන එන  
ෙබෝග වර්ග ෙම් රෙට් වගා කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය 
සඳුදා ආරම්භ කළා.  උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් හිටපු පධාන 
අමාත වරයා වශෙයන් බර්ටි ෙපේමලාල් දිසානායක මැතිතුමා 
ලංකාවට අවශ  බඩ ඉරිඟු වැඩිපුර පමාණයක් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙයන් ලබා ෙදන්නට  දායකත්වය දී තිබුණා.  එතුමා ඒ 
දායකත්වය ලබා දුන්ෙන් ඔබතුමා සහ මම නිෙයෝජනය කරන 
අනුරාධපුර දිස්තික්කයටයි. ඔබතුමා සහ මම නිෙයෝජනය කරන 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සිටින ෙහේන් ෙගොවියාට දැන් වගා කිරීෙම් 
කාලය උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔවුන් වගා කරපු ඉඩම් වලට ඇතුළු ෙවන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. කැත්ත, උදැල්ල අරෙගන ගියත් නඩු දමනවා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අර ජාතික සභාෙව් දී හරි කථා කරලා විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා.  පරිසරය, වනය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඉඩ ෙදන්න. හැබැයි, ඒ වගා කරන ෙගොවියාෙග් බඩ 
ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඕනෑ. එෙහම ෙනොවු ෙණොත් ලබන අවුරුද්ද 
වන ෙකොට සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපෙන්වි, ෙම් බඩ ඉරිඟු පමාණය 
ෙකොච්චර පමාණයකින් ආපසු පහත වැටිලා තිෙබනවා ද කියලා. 
ඔබතුමා සහ මම සිටින්ෙන් එක ළඟ පෙද්ශවල. ඔබතුමා 
සිටින්ෙන් මරදන්කඩවල. මම සිටින්ෙන් කටියාෙව්. ඒ වෙට්ම 
ඉන්න  ෙහේන් ෙගොවිෙයෝ ෙම් පශ්න කාට කියන්නද කියලා දැඩි 
ෙලස අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී  විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහේන් ෙගොවීන් පිළිබඳ පශ්නයත්  ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  ெகளரவ 

திேனஷ் குணவர்தன அவர்களினால் ெகாண் வரப்பட்ட 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசக் கிைடத் 
தைமக்கு, தற்கண் அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எம  பிரேதசத்  விவசாயிகளின் பிரச்சிைன 
சம்பந்தமாக இந்தச் சைபயின் கவனத்ைத ஈர்க்கச்ெசய்ய 
ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  என்னிடமி க்கின்ற . மகாவ  
கங்ைக ெப க்ெக க்கின்றேபா  அல்ல  மத்திய 
மாகாணத்திேல மைழ ழ்ச்சி அதிகாிக்கின்றேபா  
ெபாலன்ன ைவ, மின்ேனாி, க ல்ல, கந்தளாய் ஆகிய 
நான்கு குளங்க ைடய ற வான் சிகள் உயர்த்தப் 
ப கின்றேபா , அ  கிண்ணியா, ர் ஆகிய பிரேதசங் 
களி ள்ள எங்க ைடய விவசாயிகளின் ெநல் வயல்ெவளிகள் 
மற் ம் பயிர்கைள ைமயாகப் பாதிக்கின்ற . கடந்த 
நவம்பர் 29ஆம் திகதி ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
கிண்ணியா க்கு வ ைக தந்தேபா  ாின் 42 கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் நீாில் ழ்கியி ந்தன; 
கிண்ணியாவின் 17 கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் நீாில் 

ழ்கியி ந்தன. கிட்டத்தட்ட 5,800 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்ைபக்ெகாண்ட விவசாய நிலங்கள் நீாில் ழ்கியதால் 
அங்குள்ள விவசாயிகளின் அத்தைன விைளநிலங்க ம் 
நாசமாகிப் ேபாயின. கண்டக்கா , கீேனாி, மற் ம் சி ேபாக 
ெநல் வயல்களின் அழி க்காக நட்டஈ ம் வழங்கப் 
படவில்ைல. குறிஞ்சாக்ேகணி பாலம் உைடப்ெப த்த . 
பதவிேயற்ற டன் தல் ேவைலயாக அப்பாலத்ைதக் கட் த் 
த வதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் அப்ெபா  வாக்கு தி 
அளித்தைத ம் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். இந்த நிைலைமயிேல ெநல் உற்பத்தி ெதாடர்பாக 
தனியாக விவசாய அைமச்சின  மட் மன்றி, இந்தச் 
சைபயி ள்ள ஏைனய அைமச்சர்களின ம் கவனத்ைத 
நாங்கள் தி ப்பேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

தம்பலகாமம் - சூரங்கல் பிரேதசத்தில் 4 அ  உயரத்திேல 
bund அைமக்கப்பட்  அைரகுைறயாக விடப்பட்ட  திய 

தியான , தண்ணீர் ெவளிேய வ ந்  உாிய வ கால் 
க க்குச் ெசல்லவிடாமல் த க்கின்ற . அேதேபான்  கடந்த 
30 வ ட காலமாக எம  பிரேதசத்தின்  நீர்ப்பாசன வ கால் 

ைறகள் ஒ ங்கற்றி ப்பதன் காரணமாக அங்கு ஒ  சிறிய 
மைழ ழ்ச்சி ஏற்பட்டா ம் அவர்க ைடய உற்பத்திையப் 
பாதிக்கின்ற . கடந்த 30 வ டகாலமாக ேதாப் ர் 
பிரேதசத்தி ள்ள ெநற்களஞ்சியசாைல ெநல்ைலச் ேசமிக்க 

யாத அள க்குப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . கிண்ணியா 
வில் இ ந்த 8,000 ெமற்றிக் ெதான் ெநல்ைலச் ேசமித்  
ைவக்கக்கூ ய இரண்  களஞ்சியசாைலகளில் ஒன்  
சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட ம த் வமைனக்கு வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . மற்ைறய ெநற்களஞ்சியசாைல ாீ.பி. ஜாயா 
ெபண்கள் பாடசாைலக்கு ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . 
கிண்ணியா சூரங்கல் ேல 675 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள 

ைடய ெநற்களஞ்சியசாைலகள் இரண்  ெவ மேன 
இ க்கின்றன. அதில் ஒன்  Paddy Marketing Boardக்கு 
உாிய . மற்ைறய  விவசாய அைமச்சுக்குாிய . ஆனால், 
அங்கு ேதைவப்ப கின்ற 8,000 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள 

ைடய இரண்  களஞ்சியசாைலகளில் ஒன்  
பாடசாைலக்கும் மற்ைறய  ம த் வமைனக்கும் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற .  
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2014ஆம் ஆண்  வைரக்கும் ேதாப் ர், ர் 
பிரேதசங்களிேல உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல - அதாவ , 
BG ரக ெநல்ைல அந்த விவசாயிகள் ஒ  ைட 4,000 பாய் 
வைர விற்றார்கள். இன்  அவர்க ைடய ெநல்ைல விற்க 

யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . ெநல் ெகாள்வன க்காக 
அரசு பணம் ஒ க்கியி ந் ம் களஞ்சியசாைலப் பற்றாக்குைற 
நில கின்ற . கடந்த சி ேபாகத்திேல 398 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்பி ம் 1,148 ெஹக்ெரயர் நிலப்பரப்பி ம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல அங்கு களஞ்சியப்ப த்த யாத 
சூழல் ஏற்பட்ட . இந்தப் ெப ம்ேபாகத்தில் கிண்ணியாவிேல 
3,846 ெஹக்ெரய ம் தம்பலகாமத்திேல 3,561 
ெஹக்ெரய மாக கிட்டத்தட்ட 8,000 ெஹக்ெரயர் 
நிலப்பரப்பிேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ெநல்ைல அங்கு 
களஞ்சியப்ப த்த யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில் எதிர்வ ம் ெப ம்ேபாக அ வைட காலத்தில் 
விவசாயிகள் தம  ெநல்ைல விற் க்ெகாள்வதில் பாாிய 
பிரச்சிைனக்கு கங்ெகா க்கேவண்  ஏற்ப ம்.ஆகேவ, 
கிண்ணியாவிேல இரண் ம் குச்செவளியிேல ஒன் மாக 2,000 
ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள ைடய நிரந்தரமான 
களஞ்சியசாைலகள் நி வப்படேவண் ள்ள . அத் டன், 
ேதாப் ாில் இ க்கின்ற களஞ்சியசாைலயின் னரைமப் க்கு 
நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்ற . சில அரச 
களஞ்சியசாைலகளில் 250 ெமற்றிக்ெதான் ெகாள்ளள ள்ள 
தற்கா க கூடாரங்கள் இ ந் ம்கூட கடந்த சி ேபாகத்திேல 
அைவ பாவைனக்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல; பயன்ப த்தப் 
பட மில்ைல. 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என் ைடய 
ேபச்ைச ப்பதற்கு ன்னர் இன் ெமா   விடயத்ைத ம் 
கூற வி ம் கின்ேறன். தற்ெபா ம் எங்க ைடய 
விவசாயிகள் இந்த ெப ம்ேபாகத்திைனச் ெசய்ய 

யாதள க்கு சுண் யார் ெதாடக்கம் கள்ளறப்  வைரயான 
பிரேதசம் கால்நைடக க்காகத் தற்கா கமாக ஒ க்கப் 
பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அைமச்சரவர்கள் விவசாயிக க்கு 
நஷ்டஈட்ைட வழங்கி, கால்நைட வளர்ப் க்கு நிரந்தரமான 
இடத்ைத இனங்கண் , அதைன வர்த்தமானியில் பிரசுாித் , 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்கு உத வேதா , அங்கி க்கின்ற 
விவசாயிகளின் நிலத்ைத அவர்களின் பயிர்ச்ெசய்ைகக்காக 
வி வித் க்ெகா க்க ேவண் ம் என் ம், ேச வில 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற சீனித்ெதாழிற்சாைலையச் ேசர்ந்த 
ெப ம் நிலப்பரப்ைப கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்காக 
ஒ க்கி, ெமாறவாவ பிரேதசத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் 
நிலப்பரப்ைப அவர்க க்கு வழங்கி இந்த ெநல் உற்பத்திக்கு 
உதவிெசய்ய ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒேரெயா  நிமிடம் தா ங்கள்!  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
We are running out of time. 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
6 நிமிடங்கள் எனக்குத் தரப்பட்ட . நான்ேக நான்கு 

நிமிடங்கள்தான் ேபசியி க்கிேறன்.   
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා දැන් විනාඩි 6ක් කථා කරලා තිෙබනවා.  You have 

already spoken for six minutes. 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me one more minute. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
We are running out of time. So, please conclude your 

speech. 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
கள்ளறப்  ெதாடக்கம் சுண் யார் வைர ள்ள விவசாயி 

க ைடய நிலத்ைத அவர்க க்கு ஒப்பைடக்க ேவண் ம். 
கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கு ேச வில பிரேதசத்தி க்கின்ற 
அந்தப் ெப நிலப்பரப்ைப வழங்க ேவண் ம். 1976ஆம் 
ஆண்  ேச வில திய ெதாகுதி பிாிக்கப்ப ம் வைரக்கும் 840 
ச ர ைமைலக் ெகாண் ந்த ர் ெதாகுதி 210 ச ர 
ைமல்களாகச் சு க்கப்பட்டதன் காரணமாக இன்  கால்நைட 
வளர்ப்ேபார் 250,000 கால்நைடகைள எங்ேக ெகாண் ேபாய் 
ைவத்தி ப்ப ? விவசாயத்ைத எப்ப ச் ெசய்வ ? என்ற 
த மாற்றத்தில் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ,  கால்நைட 
வளர்ப் க்குாிய அைமச்சும் மகாவ  அபிவி த்தி அைமச்சும் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சும் ஒன்றிைணந்  கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்களின ம் இந்த விவசாயிகள ம் பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்க்கேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன்.நன்றி.  
 

 
 

[பி.ப. 5.50] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைக ஒ  விவசாய 
நாடாகும். ஆகேவ, எம  ன்ேனற்றம் - இந்த நாட் ன் 

ன்ேனற்றம் ற் தாக விவசாயத்திேல தங்கியி க்க 
ேவண் ய  காலத்தின் கட்டாயமாகும்.  நான் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஒ  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற வைகயிேல ேதயிைல, இறப்பர் ேபான்ற 
பயிர்ச்ெசய்ைககள் பற்றி இங்ேக ேபசேவண் ய ேதைவ 
எனக்கு ஏற்பட் க்கின்ற . நாங்கள் இன்  எவ்வா  
சி ேதாட்ட உாிைமயாளர்கைளக் காப்பாற்றேவண் ய ஒ  
ேதைவயி க்கின்றேதா அதற்கு நிகராகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிற் ைறையச் சார்ந்த ேதாட்டங்கைள ம் காப்பாற்ற 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இன்  ஏற்பட் க்கின்ற .  
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இன்  விேசடமாக மைலயகத்திேல ேதாட்டப் றங்கைளக் 
கம்பனிகள் நடத் கின்றன. அரசாங்கத் க்குச் ெசாந்தமான  
ேதாட்டங்கைள அவர்கள் குத்தைக என்ற அ ப்பைடயிேல 
ெபற்  இன்  நடத்திக்ெகாண் க்கின்றனர். இந்தக் 
கம்பனிகள் ற் தாக இலாபத்ைதயீட் ம் விடயங்களில் 
மாத்திரம் ெசயற்ப கின்றனேவெயாழிய ேதாட்டங்கைளப் 
பராமாிப்பதிேல சிறி ம் அக்கைற காட் வதில்ைல. மைலய 
கத்திேல இன்  பல ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட் க் 
கிடக்கின்றன; ேகா க்கணக்கில் ெப மதிவாய்ந்த ெதாழிற் 
சாைலகள் உ த் க்ெகாட் ம் நிைலைமயில்தான் காணப் 
ப கின்றன. ஏெனனில், கம்பனிக்காரர்கள் இந்தத் 
ேதாட்டங்கைள  நிதி - காசு ெகா த்  வாங்கியி ந்தால் அதன் 
ெப மதி அவர்க க்கு விளங்கும். ஆனால், இைவ  மிகக் 
குைறந்த ெதாைகக்குக் குத்தைகக்குக் ெகா க்கப்பட் ப் 
பதால் அதன் ெப மதி ெதாியாமல் அவர்கள் இவ்வா  
ெசயற்ப வைத நாங்கள்மிக விசனத்ேதா  கண் க்க 
ேவண் யி க்கின்ற .  

இன்  ேதாட்டங்களின் பராமாிப்  மிகக் குைறந்  
ேபாயி க்கின்ற . பராமாிப் க் குைறவின் காரணமாக 
விைளச்சல்களின் தன்ைம குைறந் ேபாயி ப்பைத நாங்கள் 
அவதானித்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, விைளச்சல்கள் 
குைறவாக வி க்கும்ேபா  பராமாிப் ச் ெசலவினம் - cost-of-
production அதிகாித் க்ெகாண் ேபாவைத நாங்கள் பார்க்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இைதக் காரணங்காட்  ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் இன்  ேதாட்டத்ைதப் பராமாிப் ச் ெசய்வதில் 
பின் க்கு நிற்கின்றன.  

இன்  ேதாட்டப் றங்கள் குளவிகள் வா ம் ஒ  
பிரேதசமாக மாறிக்ெகாண்  வ வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் கடந்த காலங் 
களிேல பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் குளவிக்ெகாட் க்குள்ளாகி 
ைவத்தியசாைலகளில் அ மதிக்கப்பட்டைத நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . அ மாத்திரமல்ல, இன்  
ேதாட்டங்களிேல பாம் களின் எண்ணிக்ைக ம் மிக அதிகமாக 
இ க்கின்ற . அதாவ  பாம் களின் உற்பத்தி - இனப் 
ெப க்கம் மிக அதிகமாகிக்ெகாண் ேபாவைத நாங்கள் 
காண்கிேறாம். இவ்வா  இன்  ேதாட்டப் றங்கள் காட்  
விலங்குகளின் வசிப்பிடமாக மாறிக்ெகாண்  வ ம்ேபா  
நாங்கள் எவ்வா  ேதயிைலப் பயிர்ச்ெசய்ைகையக் காப்பாற்ற 

ம்?  இைத நாங்கள் மிக வன்ைமயாகக் கண் க்க 
ேவண் ய நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
விடயங்களிேல அரசாங்கம் தைலயிட்  அவற்ைற நிவர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, we are running out of time. Please 

wind up. 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me one more minute. 

இன்  ேதாட்டங்கள் நஷ்டமைடகின்றன என்  
கம்பனிகள் கூ வைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள யா . 
ேதாட்டங்கள் நஷ்டமைடகின்றன என்றால் கடந்த 1992ஆம் 
ஆண்  தல் இன் வைர ம் கம்பனிக்காரர்கள் எவ்வா  

ேதாட்டங்கைள நடத்திவ கின்றார்கள் என்ற ேகள்விைய 
நாங்கள் எ ப்ப ேவண் யி க்கின்ற .  

கைடசியாக, நான் ஒன்ைறக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , எம  ேதயிைலையப் ெப மளவில் வாங்கும் ரஷ்யா, 
ஈரான், ஈராக் ேபான்ற நா கள் அங்குள்ள உள்நாட் ப் 
பிரச்சிைன காரணமாக எம  ேதயிைலையச் சாியாகக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதில்ைல என்ற ஒ  விடயம் இன்  

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . ஆனால், அைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஏெனனில், இன்  உலகி ள்ள 

ற் க்கணக்கான நா களில் ேதயிைலைய மிக அதிகமாக 
வி ம்பிப் ப கும் ேகா க்கணக்கான மக்கள் 
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, நாம் எம  ேதயிைலைய 
அங்ெகல்லாம் சந்ைதப்ப த் வதற்கான பிரயத்தனங்கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். நன்றி!  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙමම ෙයෝජනාව ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. අද වන විට රත්නපුර දිස්තික්කය 
පමුඛව ලක්ෂ තුනහමාරකට වැඩි කුඩා ෙත් වතු හිමියන් පිරිසක් 
ලංකාෙව් ඉන්නවා. එයින් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ලක්ෂයක් විතර 
ඉන්ෙන් මම ජීවත් ෙවන රත්නපුර දිස්තික්කෙය්.  කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට පාඩු රාශියක් පසු ගිය ජනවාරි මාසෙයන් පස්ෙසේ ෙවලා 
තිෙබනවා. 

එක කාරණයක් මා කියන්නම්. ඉස්ෙසල්ලා ෙත් දළු 
ෙතෝරන්ෙන් නැතිව සෑම දල්ලක්ම මිල දී ගත්තා. පසුව ෙත් දළු 
කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙදන්න ඕනෑ නම් දළු 
ෙදකහමාරක් විතරක් ෙදන්න කිව්වා. ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් 
1,000ක් කැඩුවා නම් ෙත් ඉඩමකින් ෙම් කියන විධියට 
කිෙලෝග්රෑම් 500ක් කඩන්න බැහැ. ඒෙකන් එක පාඩුවක් ෙවනවා. 
ෙදවැනි එක තමයි දළු කඩන අය ඉස්ෙසල්ලා දළු කිෙලෝග්රෑම් 
25ක් කැඩුවා නම්, දැන් කිෙලෝග්රෑම් 13යි කඩන්ෙන්. පාඩු ෙදකයි. 
තුන්වැනි එක තමයි එදා රුපියල් 78කට, 80කට මිල දී ගත්ත ෙත් 
දළු කිෙලෝග්රෑම් එක ගිය මාසෙය් මිල දී ගත්ෙත් රුපියල් 56කටයි. 
දැන් tea factoriesවල ෙලොරිවලින් ෙකොළයක් ෙබදාෙගන යනවා, 
ලබන මාසෙය් සිට ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 47යි 
ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ වාහනෙයන්ම ෙකොළයක් ෙබදා ෙගන යනවා 
ෙදන්න පුළුවන් රුපියල් 47යි කියලා. එතෙකොට රුපියල් 80ක් 
ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් ෙදකකටයි. 
මිනිස්සුන්ට වැරදිලා තිෙබනවා, මිනිස්සු ඒක හරියට වටහාෙගන 
නැතිව ඇති. මැතිවරණ කාලෙය් කියලා තිෙබන්ෙන් ෙත් දළු 
කිෙලෝග්රෑම් ෙදකකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කියා ෙවන්න ඇති. 
ඒක නිසා කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මම අද කලවාෙන් ඉඳන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කිව්වා "සර්, අපි ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්නම් 
අපිට ජීවත් ෙවන්න කමයක් නැති ෙවනවා" කියලා.  

ෙත්  අපනයනෙයන් අෙප් රටට  විශාල විෙද්ශ විනිමයක් 
ලැෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් ෙත් කිෙලෝග්රෑම් ෙමටික්ෙටොන් 

419 420 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 
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මිලියන 340ක් පිට රට යවලා තිෙබනවා. එයින් අෙප් රටට 
ආදායම වශෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා මිලියන එක්ලක්ෂ 
අනූනවදහස් හාරසියය හතළිස් හයක මුදලක්. ඇඟලුම් 
කර්මාන්තයට ෙදවැනි ෙනොෙවන්න අෙප් ර ටට වැඩි විෙද්ශ 
විනිමයක් අෙප් ෙත් අපනයනෙයන් ලැෙබනවා. එම නිසා අෙප් 
රෙට් ෙත් කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීලා ෙත් වගාකරුවා ආරක්ෂා කළා. 
එෙසේ ෙත් වගාකරුවා ආරක්ෂා කිරීමත් එක්කම ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියනුත් ආරක්ෂා කළා. අද ෙත් කර්මාන්ත ශාලා 
හිමිෙයක්ට ෙත් ෙකොළ කිෙලෝග්රෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
රුපියල් 410ත්, 420ත් අතර මුදලක් වැය වනවා. පසු ගිය ෙත් 
ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙත් ෙකොළ කිෙලෝග්රෑම් එකක් අෙලවි වුෙණ් 
රුපියල් 370ට. රුපියල් 30ත්, 40ත්, 50ත් අතර මුදලක් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා හිමියා පාඩු ලබනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙදනවා කිව්ව එක 

ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳන් ෙගව්ෙව් නැහැ. මැතිවරණයට ෙපර 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් මුදල ෙගව්වා. අපි කිව්වා 
අෙගෝස්තු 17වැනි දා වන තුරු ෙගවයි, ඊට පස්ෙසේ නම් ෙගවන 
එකක් නැහැ කියලා. අෙගෝස්තු මාෙසේ 17වැනි දා ඉඳන් ෙම් මාස 
ෙදකටම තවම ෙගවලා නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා 
කුඩා ෙත් වතු හිමියාව තළන්ෙන් නැතිව අඩුම ගණෙන් ගිය මාස 
ෙදෙක් මුදලත් එක්ක ඉතා ඉක්මනින්ම යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් 
මුදල ලබා ෙදයි කියලා. අපට පාෙර් යන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට ඉන්න නිසායි. 
එෙහම නැත්නම් අපටත් අෙප් ගෙම් අද යන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඉතා ඉක්මනින් 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතරක කාලයක් තිෙබනවා කථා කරන්න. 
 
 
[අ.භා. 5.58] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

අ ටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා කථා කරන පළමුවැනි අවස්ථාව 
ෙමය නිසා පළමුව ඔබතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, සියලුම 
මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාටත් සුභ පාර්ථනා 
කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 1977 සිට 1998 
දක්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් හා ඉන් පසු උතුරු 
මැද පළාෙත් පථම මහ ඇමතිවරයා ෙලස පත්ව, එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ටත්, රජරට ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම කැකිරාව 

ආසනෙය් ජනතාවටත් ශක්තියක් වූ මාෙග් ආදරණීය පියාණන් 
වන දිවංගත ජි.ඩී. මහින්දෙසෝම මැතිතුමාත්, එතුමාෙග් සමකාලීන 
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් කටයුතු කරමින් අනුරාධපුර දිස්තික් 
ජනතාවට අමිල ෙසේවයක් කළ ගරු ඩී.එම්. ආරියදාස මැතිතුමාත්, 
ගරු චන්ද බණ්ඩාර මැතිතුමාත්, යසපාල ෙහේරත් මැතිතුමාත්, 
ඊ.එල්.බී. හුරුල්ෙල් මැතිතුමාත්, දයා වළගම්බාහු මැතිතුමාත්, 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීමට මනාප ඡන්ද 
50,000කට අධික සංඛ ාවක් ලබා දුන්න අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවටත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙපොෙරොන්දුව ෙකෙරහි දැඩි 
විශ්වාසය තබමින් අවුරුදු 22කට පස්ෙසේ කැකිරාව ආසනය 
ජයගහණය  කරවා, අවුරුදු 13කට  පස්ෙසේ කැකිරාව ආසනයට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ලබා දුන්න කැකිරාෙව් ජනතාවටත් 
මෙග් කෘතඥතාව පුද කරනවා. අද දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙගනාපු ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඇත්තටම කාලීන 
ෙයෝජනාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී කෘෂි කර්මාන්තෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. අදාළ වාර්තාවලට අනුව ෙත් 
වගා කරන පෙද්ශවල 2014 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුව තුළ සෘණ 
සියයට 8.9ක් පැවති පමාණය 2015 ෙම් වන ෙකොට සියයට 
50.6ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අතර ෙත් හා රබර්වල 
මිල අන්තර්ජාතික වශෙයන් පහළ යාම නිසා ෙත් හා රබර් 
ෙගොවියාට ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අප ඇත්තටම කනගාටු වනවා. හැබැයි, ෙමතැන කථා කරන 
කථිකයින්ෙග් කථා අහෙගන ඉන්න ෙකොට හිෙතන්ෙන් ඒකත් ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් කරපු වරදක් කියායි. ෙම්ක යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් කරපු වරදක් ෙනොෙවයි. ෙමය අන්තර් ජාතික 
වශෙයන් ඇති වුණු තත්ත්වයක්. හැබැයි, යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් 
ඒකට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනදී 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. ෙචෝදනා එල්ල වීම ෙකොතරම් දුරට 
සාධාරණ ද නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. ෙකොපමණ 
ආර්ථික විෂමතා තිබුණත් ෙම් රජය ඒ  වගකීම බාර අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සතුටු වන්න ඕනෑ. අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු වශෙයන් වී ෙගොවියා ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න ඕනෑ. වී ෙගොවීන් 
ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ, වී නිෂ්පාදනයට වසරකට 
රුපියල් බිලියන 50කට වැඩිය සහනාධාර ෙදන ගමන් තමයි 
සහතික මිලට වී මිල දී ගන්ෙන් කියා. මම පරණ සංඛ ා ෙල්ඛන 
ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 2014 යල් 
කන්නෙය් වී ඇටයක්වත් මිල දී ෙගන නැහැ. ඒ කලින් ආණ්ඩුව. 
2014 මාස් කන්නෙය් වී ෙමටික් ෙටොන් 34,000ක් 
අනුරාධපුරෙයන් විතරයක් මිල දී ෙගන තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් 
යල් කන්නයට වැඩිය මාස් කන්නෙය් අස්වැන්න අඩුයි. ෙබත්ම 
කියා තමයි යල් කන්නෙය් වැඩ කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් යල් 
කන්නෙය් දී අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 35,000කට වඩා වැඩිෙයන් 
අරෙගන තිෙබනවා. පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 6.3ක් අපි වී මිල 
දී ෙගන තිෙබනවා. ගත්ත පමාණය පමාණවත් නැහැ. ෙම් 
පමාණය මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් විවිධ පශ්න බලපානවා. 
ඒකට එක ෙහේතුවක් වශෙයන් දක්වන්න පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාත් 2014 
වර්ෂය අවසන් වන විට හාල් ෙමටික්ෙටොන් 599,718ක් පිට රටින් 
 ෙගනවිත් ගබඩාවල පුරවලා තිබීම. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
36,795ක් වැය කර තිෙබනවා. ඒ මුදල අද හිර ෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබද්දි අද කථා 
කරන්ෙන් ඔක්ෙකෝම වැරදි යහ පාලන ආණ්ඩුව කළ විධියටයි. 
හැබැයි, ෙම්වාට විසඳුම් ෙහොයන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මා 
කියන්න ඕනෑ, අපි කාබනික වගාවන්ට -organic farming වලට- 
ෙයොමු ෙවලා තිබීම මදි බව. වී සහ ෙත් විෙශේෂයි. Organic 
farming කරන ෙකොට ෙපොෙහොර වාෙග්ම, කෘෂි රසායන දව  
ෙගන්වන පමාණයත් අඩු වනවා. ඒ තුළ විෙශේෂත්වය තමයි කෘෂි 
රසායන පාවිච්චි ෙනොකරන ෙකොට ශාකෙය් ෙසලියුෙලෝස් 
තට්ටුෙව් ඝනකම වැඩි  ෙවලා කෘමි උවදුරුවලින් ශාකය 
ස්වාභාවිකව ආරක්ෂා වීම. ඒ වාෙග් කමෙව්ද තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
එවැනි කමෙව්ද ගැන අපි අධ යනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විශ්වවිද ාල සම්බන්ධ කර ෙගන ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණ 
පවත්වලා, ෙම් රෙට් ෙපොළවට ඔබින සහ ෙගොවි ජනතාවට 
ගැළෙපන වගා කමයක් අනුගමනය කෙළේ නැත්නම් අපට 
ෙම්ෙකන් ෙගොඩ එන්න බැහැ. ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අපි ෙයොමු වනවා 
කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 

හිනිදුම්පත්තුෙව් ඉපදුණු ෙකෙනකු හැටියට, ෙත් ගස් යට රබර් ගස ්
යට හැදිච්ච ෙකෙනකු හැටියට, දැෙය් බත නිසා ජීවත් වන 
ෙකෙනක් හැටියට මා සතුටු වනවා, කාලීන ෙනොව හැම දාටමත් 
වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන ෙයෝජනාවක් අෙප් ෙජ ෂ්ඨතම 
මන්තීවරෙයක්, හිටපු ඇමතිවරෙයක් වූ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඒ කාලෙය් සිංහෙයක් වාෙග් ෙම් ගරු සභාව 
ආමන්තණය කරන ෙවලාවක මම ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ 
මැතිතුමා සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අර ගැලරිෙය් ඉඳන් 
අහෙගන හිටියා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
සාකච්ඡා කරන විෂයය පිළිබඳව විෙශේෂ ඥෙයක්, ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් ෙනොවුණත් මා ඉතිහාසය ගැන ෙහොඳට කියවා 
තිෙබනවා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා කියවා 
තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මැතිතුමා හරියට මැරිලා 
ඉපදිලා වාෙග් තමයි අද කථා කරන්ෙන්.  

1994 ඉඳලා අවුරුදු 17ක්, 18ක් ෙම් රට පාලනය කර 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එෙහම නැත්නම් 
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුවයි. ඒ කාලෙය් ෙම් කියන 
කතන්දර අනුව වැඩ කළා නම් අද ෙම් රට වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
ෙවලා, රබර්වලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා අද රබර් නිෂ්පාදන පිට රට 
යවන තත්ත්වයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
ෙපොල් වගාවට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද රබර්වලට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් සියල්ලටම වැඩි කාලයක් ෙම් රට 
පාලනය කරපු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණ වග කියන්න ඕනැ. 2001යි, 2004යි විතරයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට පාලනය කෙළේ. මම අහනවා ඒ 
අවුරුදු 3ට ද ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය අඩු වුෙණ්, ඒවාට සහනාධාර 
ෙදන්න බැරි වුෙණ්, ෙත් factories  වැහුෙණ් කියා.  

මම ගාල්ල දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට ජනවාරි 8 වැනි දායින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා. 

මම අවුරුදු 16ක් පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, අවුරුදු 
8ක් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකු හැටියටත් හිටපු ෙකෙනක්. 
මමත් ෙම් හැම තැනම ඇවිද්ද මිනිෙහක්. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, එක ෙත් කර්මාන්තශාලාවක්වත් වහලා නැහැ. 
ජනවාරි 08න් පසුව, අපි දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක කළා. 
අපි අෙගෝස්තු වන තුරු නිවැරදි විධියට ඒ සඳහා අවශ  
සහනාධාරය දුන්නා. ඒ බව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
පකාශ කළා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

මම එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. "බලය තිෙබන විට 
ෙමොළය නැහැ, ෙමොළය තිෙබන විට බලය නැහැ" කියා කථාවක් 
තිෙබනවා ෙන්. අද ෙම්වා ගැන කථා කරන කිසිම මන්තීවරෙයක් 
බලය තිෙබන විට ෙම්වා ගැන වචනයක් කථා කෙළේ නැහැ. අද 
සහනාධාර ගැන කථා කරනවා. අද කියනවා, "ෙම් සහනාධාර 
ෙදන්න" කියා. නමුත් තවම ෙම් ෙතොවිලය පටන් ගත්තා විතරයි. 
ෙහොඳ ෙහොඳ ෙසල්ලම් එළිෙවන ජාමයට කියා කථාවක් තිෙබනවා 
ෙන්. ජනවාරි 08 පටන් ගත්තා, කරුණු 100ක් ඉෂ්ට කළා. 
අෙගෝස්තු 17 පටන් ගත්තා. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙදෙගොල්ලම 
සිටිනවා, විෙව්චනය කරන අයත් සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියටත්, අෙප් පක්ෂෙය් නායක ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියටත් සිටිනවා. දැන් 
ෙදෙගොල්ලන්ෙග් සංකලනෙයන් ඔය සිදු වුණු සියල්ල නිවැරදි 
කරෙගන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. අපි ආරාධනා කරනවා. හැම දාමත් ඉතාමත් 
අසාධාරණ විධියට, ෙම් සභාවට ආවාම- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද වැඩිපුර ෙවලාව ලබා ෙදන්න අමාරුයි. ෙබොෙහොම 

කනගාටුයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙමොකද, අපත් වරපසාද ඉල්ලා කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් 

ජාතික ආණ්ඩුෙව් පස්ෙසන් ඉන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 
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[ගරු  චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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[අ.භා. 6.08] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුලින්ම ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදෙවනි වතාවටත් මා පත්කර එවීමට කටයුතු 
කළ ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිය ආසනෙය් 
ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම මින්ෙන්රිය, ෙපොෙළොන්නරුව යන 
ආසන ෙදෙක් සමස්ත ෙපොෙළොන්නරු ව දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම ජීවත් වන ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය් සියයට 100ක්ම වී වගා කරන ෙගොවි මහත්වරුන් 
තමයි ඉන්ෙන්.  

වී, ෙත් සහ රබර් සම්බන්ධව සහතික මිල කියාත්මක ෙනොවීම 
ගැන අෙප් හිටපු අමාත  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙත් වගාව, 
රබර් වගාව සහ අෙනකුත් ෙබෝග වගාවන් සම්බන්ධව අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා සහ මන්තීතුමන්ලා කථා කළා.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වී වගාව ගැන කථා කරන 
විට සෑම ෙකෙනකුම ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කය ගැන කථා 
කරනවා. මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, ෙම් කන්නෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් අපහසුතාවට පත් වුණත්  
වී අෙළවි කර ගැනීමට ෙනොහැකිව කිසිම ෙගොවිෙයක් ආපහු 
හැරිලා ගිෙය් නැති බව. මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, 
සමහර ෙගොවි මහත්වරුන්ට දවසක්, ෙදකක් වී අෙළවි කර ගැනීම 
සඳහා ෙපොලිෙම් ඉන්න සිද්ධ වුණ බව. නමුත් ෙමම කන්නෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් නිෂ්පාදනය කළ වී ෙමටික්ෙටොන් 
40,699ක් රජය මිල දී ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය මාස් කන්නෙය් වී 
ෙමටික් ෙටොන් 28,414ක් පමණයි මිලට ගන්නට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්. ෙමවර ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් වී මිල දී ගැනීම 
කිසිම අඩු පාඩුවක් නැතිව සිදු වුණ බව මම කියනවා. එක 
ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 32,000කට වැඩිය ලාභ තිබුණා. 
සාමාන ෙයන් කළු කඩ මුදලාලිට ෙදනවාට වඩා රුපියල් 
32,000කට වැඩි ලාභයක් ෙගොවියන් ලබා ගත්තා. එම නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත තුමාට වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, නව ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම වී මිල දී ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙපොෙළොන්නරුව වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. 
මම ඒ අයටත් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මම ෙම් සභාෙව්දී භය නැතිව 
කියනවා, වී අෙළවි කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි මහත්වරුන්ට කිසිම පශ්නයක් සිදු වුෙණ් නැති 
බව. වී මිලදී ගැනීම ෙමවර ෙවන දාට වැඩිය කමවත්ව, විධිමත්ව 
සිදු වුණා. සමහර තැන්වල මාධ  මඟින් විවිධ ෙද්වල් නිර්මාණය 
කළා. නමුත් ෙමවර ෙගොවි මහත්වරුන්ට වී අෙළවි කර ගැනීම 
නිසියාකාරව කර ගැනීමට පුළුවන් වුණා කියා මම භය නැතිව ෙම් 
ගරු සභාවට පකාශ කර සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 

 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙදවැනි වතාවට ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා එවූ දිගාමඬුල්ෙල්, බින්තැන්න 
පත්තුෙව්, වැව්ගම්පත්තුෙව්, පානම්පත්තුෙව් සහ මහවැලිෙය් දෑෙත් 
කරගැට පිරුණු ආදරණීය ජනතාවට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ 

වාෙග්ම එම අවස්ථාව සලසා ෙදන්න එම මැතිවරණ ව ාපාරෙය් 
නායකත්වය ගත් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් මාෙග් 
ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම්  ෙමොෙහොෙත්දී පිරිනමනවා.  මහජන 
එක්සත් ෙපරමුෙණ් නායකතුමා වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහත්මයා අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක්.  ශී ලංකාෙව් වී නිෂ්පාදනෙයන් පෙහන් එකක් 
නිෂ්පාදනය කරන අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් විධියට මා ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වීම අතිශයින්ම වැදගත් කියා මා හිතනවා.  

අද ෙමම ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හුඟක් තර්ක 
විතර්ක කළා. ෙදපැත්තටම ඇඟිල්ල දික් කර ගත්තා. අපි ෙමච්චර 
වී පමාණයක් මිල දී ගත්තා කියලා කිව්වා. හැබැයි, අද අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් ගම්වලට යන අපට ඇෙහනවා, වී ටික විකුණා ගන්න 
බැරි වීම සම්බන්ධෙයන් ෙගොවීන් කථා කරන ෙද්වල්. එක වී 
කිෙලෝ එකක්වත් වී අෙළවි මණ්ඩලයට විකුණා ගන්න බැරි වුණු 
ෙගොවීන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ඒ 
අය තවම බලාෙපොෙරොත්තු දල්වා ෙගන ඉන්නවා ෙහට අනිද්දාට 
තවත් වී ටිකක් මිලයට ගනීවි කියලා. ඒ අයට ආණ්ඩු ෙපරළන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ අය ජීවිතය පවත්වා ෙගන යන්න බැංකුෙවන් ණය 
ගත්තා; ෙගදර උන්දැෙග් කණකර උකස් තිබ්බා; අල්ලපු ෙගදරින් 
ණය ගත්තා. වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව, දරුවා ඉස්ෙකෝෙල් 
යවන්න බැරිව, බැංකුෙව් ණය ෙගවන්න බැරිව, භාෙගට හදපු 
ෙගදර ඉදිරි බිත්ති ටික නග්ගා ගන්නා බැරිව, අත් ටැක්ටරෙය් ලීසිං  
එක ෙගවා ගන්න බැරිව, තීවිල් එක ගත්ත එෙක් ණය ටික ෙගවා 
ගන්න බැරිව ඒ ෙගොවීන් අද අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් දුක් ගින්දර නිවන්න අපි කටයුතු කළ යුතුයි.  

අපි ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා නම්, battlefields, paddy 
fields බවට පත් කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් බව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  ඒ කාලෙය් ඈත එපිට ෙගොවීන් ෙහේනට ගියත් මරණය; 
කුඹුරට ගියත් මරණය. කැත්ත අරෙගන ගිය මිනිහා ආපසු ෙගදර 
ආෙව් නැහැ. සංගාම භූමි වගා භූමි කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්. ඒ 
ඉතිහාසය අමතක කරන්න එපා. ෙම් වී අතිරික්තය ෙමතැනට 
එන්න ෙහේතුව තමයි රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ලබාදීම. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ  නායකතුමා අෙප් ඉතිහාසය ගැන කථා 
කළා. එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. 
දකුණු ආසියාෙව් විශාලතම වී ෙමෝල තිබුෙණ් අම්පාෙර් 
චවලකෙඩ්. ඒක වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ 
වාෙග්ම මුළු නැ ෙඟනහිර පළාතටම තිබුණු විශාලතම වී ෙමෝල 
තිබුෙණ් ඉඟිනියාගල. ඒක වැහුෙවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ෙම් සියලු ෙද් වහලා ෙගොවියා අමාරුෙව් දැම්ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. හැබැයි, අපි ඒකට ෛවර 
කරන්ෙනත් නැහැ; ඒක විෙව්චනය කරන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි, 
ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා අෙත් කරගැට පිරුණු, දහඩිය 
කඳුළු වගුරුවා මහ ෙපොෙළොව දහඩිෙයන් ෙතමන අනුරාධපුෙර් 
ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක්.  ඒ නිසා 
කරුණාකරලා  අෙප් ෙගොවියාෙග් පශ්නය විසඳන්න. ෙම්ක 
ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි ඉල්ලීමක්. ඔවුන් වී ටික ලබා ෙදන්න 
තවමත් ගබඩා විවෘත කරනතුරු මඟ බලාෙගන ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ජීවිතය එකම ෙඛ්දවාචකයක්.  ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් දරුවා 
ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න බැරි නම්, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය ෙගවා ගන්න 
බැරි නම් අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන සංඛ ාෙල්ඛන දත්ත කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම්ෙකන් ආණ්ඩු ෙපරළන්න බැහැ.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. මම අද දවස 

තිස්ෙසේම හිඟා කාලා තමයි ෙම් ෙව්ලාව ඉල්ලා ගත්ෙත්. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් ලිච්ඡවි රජ දරුවන්ෙග් පාලනය 
යටෙත් අපට විනාඩි 5ක් ගන්න එකත් අන්තිම අමාරු වැඩක්.  
ඔබතුමා ඒකත් මතක තියා ගන්න.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ගරු 

ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය.  
 

[අ.භා. 6.16] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් මා 

කරන පළමු කථාෙවන් අෙප් ආර්ථිකෙය් වැදගත් ක්ෙෂේත තුනක් 
සම්බන්ධෙයන් වූ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් පිළිබඳ 
විවාදයකට දායක ෙවන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ ගැන කථාකරන්න ෙමොෙහොතකට 
ෙපරාතුව මා විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ තමයි මා 
ෙමම උත්තරීතර සභාවට පත් කර එවූ මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
ලග්ගල, රත්ෙතොට, මාතෙල් සහ දඹුල්ල කියන ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාසවල ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරන්න ඕනෑ. 1965 වසෙර් මෙග් මව් පාර්ශ්වෙය් මෙග් අත්තා 
වන පී.ජී. මුතුබණ්ඩා මැතිතුමාටත්, 1977 වසෙර් දී මාෙග් පියා වන 
විෙජ්රත්න බණ්ඩා මැතිතුමාටත්, ඉන් අනතුරුව මාෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා වන සංජීව කවිරත්න මැතිතුමාටත්, එතුමාෙග් පියා 
වන පී.බී. කවිරත්න මැතිතුමාටත්  ඡන්දය ලබා දුන්ෙන් මාත ෙල් 
දිස්තික්කෙය් අහිංසක ෙගොවි ජනතාව නිසා  අද මම මුහුණ දීලා 
ඉන්ෙන් ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවකටයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ෙමෙහවර කිරීමට  මට අවස්ථාව ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
මා එම ජනතාවට ස්තුතිය පුද කරන අතරම, ඒ අවස්ථාව මට උදා 
කර දුන් අෙප් පක්ෂෙය් නායක ගරු අගාමාත තුමාටත් මෙග් 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පවත්වන මෙග් මංගල කථාව කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
කිරීමට ලැබීම ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක් කියා මම හිතනවා. 
ෙමොකද, මෙග් පියා ෙගොවිෙයකුෙග් පුෙතක් හැටියට එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් 
විධියට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ඉදිරිපත් කළා. එතුමාෙග් 
අභිපාය වුෙණ් ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවීමයි. අද ෙම් 
ගරු සභාව හමුෙව් තබා ඇති කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් 
ෙගොවියාෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ පශ්නය ගැන කථා කළා. මෙග් පියා 
කෘෂි නිෂ්පාදන අෙළවි ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රට පුරා මිල දී 
ගැනීෙම් මධ ස්ථාන බිහි කරන්න ඕනෑ කියලා වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරලා රුපියල් මිලියනයක ආධාර මුදලක් ලබා දුන්නා 
මට මතකයි. අවාසනාවකට 1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
පරාජයට පත් වීෙමන් පස්ෙසේ ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇන හිටියා. එය 
කියාත්මක වුණා නම් ඔබතුමන්ලා අද ෙම් සඳහන් කරන දිගු 
ෙපෝලිම් දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

මීට ෙපර කිසි දවසක ෙනොවුණු පරිදි ෙමවර වී මිල දී ගැනීමට 
රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙගොවියාෙග් ෙගොවි විශාම වැටුප අඩාළ කරලා, කෘෂි රක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළ අඩාළ කරලා, ෙගොවියාෙග් රැකවරණය අනතුරට පත් 
කළ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් උත්සාහ කරන්ෙන් 
සැබෑ පශ්නය යටපත් කරලා තාවකාලික ගැටලුවක් ඉස්මතු 
කරන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ජාන ෙවනස් කළ බීජ හඳුන්වා 
දී ෙම් රටට ආෙව්ණිකව තිබුණු බීජ වර්ග විනාශ කරලා ෙම් රටට, 
ෙගොවිතැනට විශාල පාඩුවක් සිද්ධ කළාය කියන එකත් මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් වල් පැළෑටි විනාශ කිරීම සඳහා ෙගන 
එන කෘෂි රසායනික දව  නිසා වකුගඩු ෙරෝගය පැතිරී ෙගොස් අද 
අෙප් ෙගොවීන් අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොන තරම් මිල 
වැඩි කළත් ජනතාවට ඒ ෙරෝගෙයන් ෙගොඩ එන්න තරම් වියදම් 
කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ. 

 ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙත් කර්මාන්තය ගැනත් වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. මධ ම පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය ගැන, ෙත් මිල ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිහිප ෙදෙනක් කථා කළා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වුණු 
තත්ත්වය වාෙග්ම අෙප් ෙත්වල පමිතිය පහළ බැසීමත් ෙත් 
කර්මාන්තෙය් අර්බුදයට ෙහතු වී තිෙබනවාය කියන එක අපි 
කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පසු ගිය විසි අවුරුද්ද තුළ ෙම් රට 
පාලනය කළ අය විෙශේෂෙයන් වග කියන්න ඕනෑය කියන එකත් 
මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. සභාපතිවරයාෙග් සිට වතු 
අධිකාරිවරයා දක්වා හැම ෙදනාම කළමනාකාරිත්වයක් නැති, අත් 
දැකීම් නැති අය විධියට තමයි කටයුතු කෙළේ. එෙසේ අත් දැකීම් 
නැති අය පත් කිරීම තමයි ෙත් කර්මාන්තය පහළ වැෙටන්න ෙහේතු 
වුෙණ්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාලය තමයි ඔබතුමිය ගන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ෙත් වගාව සඳහා ෙපොෙහොර ලබා දුන්ෙන් නැහැ; ෙබෙහත් 

වර්ග ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙත්වල පමිතිය නැති වුණා 
කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. මධ ම 
පළාෙත් ෙත් කර්මාන්තශාලා 7ක් තිබුණා. එයින් කර්මාන්තශාලා 
3ක් විතරයි දැනට වැඩ කරන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමියට දැන් කථාව අවසන් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
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ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

දැයට කිරුළ කියලා වැඩසටහනකට තමුන්නාන්ෙසේලා පසු 
ගිය කාලෙය් විනාශ කළ මුදල් ෙත් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 
ෙයෙදව්වා නම් ෙත් කර්මාන්තය අද තිෙබන තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ 
ගැනීමට එය විශාල පිටිවහලක් කරගන්න තිබුණාය කියන එකත් 
මතක් කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළගට අනුරාධපුර දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන ගරු පී. හැරිසන් අමාත තුමා. 
 
 
[අ.භා. 6.21] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම 

ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඡන්ද 
113,346ක් ලබා දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් දිස්තික්කෙය් 
පළමුවැනි තැනට පත් ෙකොට 6වැනි වරටත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙබොෙහොම කෘතෙව්දීව මෙග් 
ෙගෞරවය පුද කරන්න කැමැතියි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමා මම ගරු කරන 
ෙකෙනක්. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට එක 
පැත්තකින් මට පුදුමයකුත් හිතුණා. හැබැයි, ෙම් ෙයෝජනාව 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 2014 වර්ෂෙය් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් -ජනාධිපතිවරණයට ඉස්ෙසේල්ලා- ෙම් රටට 
හාල් ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් ෙගනාව බව. අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන අර්බුදයට ඒකත් එක ෙහේතුවක්. ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් ෙගනාවා. ඒවායින් ෙමටික් 
ෙටොන් 22,000ක් වරාෙය් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ආහාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගබඩාවල ෙමටික්ෙටොන් 72,000ක් තිෙබනවා. 
එක පැත්තකින් කියනවා වී මිල දී ගන්න කියලා. එහි දී රජයට 
අතරමැදිෙයක් හැටියට මැදිහත්වීමක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
වතාෙව් තමයි රජය වැඩි පමාණයක් වී මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සඳහා රුපියල් බිලියන 8කට ආසන්න පමාණයක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා  තිෙබන්ෙන් 
202යි.  ඊට අමතරව අපි  අමතර ගබඩා 125ක් කුලියට අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල සම්පූර්ණෙයන් පිරී ඉතිරී ගිහින් තිෙබනවා.  
ෙම් වතාෙව් තමයි  රජයක් හැටියට සියයට 9.8ක් වී මිලට අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙම් තරම් වී අරෙගන නැහැ. 
නමුත් හිටපු ඇමතිතුමා කියපු පශ්නය අපට පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් වතාෙව් වීවලට ෙහොඳ 
මිලක් ලැබිලා තිෙබනවා. රුපියල් 50 කියන්ෙන් ෙහොඳ මිලක්. 
හැෙමෝම උත්සාහ කරනවා සම්බා වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 50කට 
ෙදන්න. මම හිතන හැටියට ෙගොවියාෙග් පැත්ෙතන් ඒක 

සාධාරණයි. නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 45ට ෙදන්න හැම 
ෙගොවියාම උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, රජයක් හැටියට අපට ෙම් 
වගකීම, ෙම් භාරදූර කාර්යය තනිවම භාර ගැනීෙම් කමයක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික අංශය වී මිල දී ගැනීම නවත්වා තිෙබනවා.   

හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, ඉන්දියාෙවන් ෙගන් වූ  හාල් රුපියල් 
50ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන 
දන්නවා. ඉන්දියාෙවන් ෙම්වා ගත්ෙත් රුපියල් 40ට, 45ට. 
රුපියල් 45ට එෙහන් අරෙගන, ආණ්ඩුවට  දුන්නා රුපියල් 55ට. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 60කට 65කට විකුණන්න තිබුණු හාල් 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 50ට අඩු කරලා දුන්නා. දැනට විශාල 
අතිරික්ත  හාල් ෙතොගයක් රෙට් තිෙබනවා. ඒ නිසා නාඩු කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 40ට, 45ට අරෙගන සහල් කිරීමට ෙපෞද්ගලික 
අංශය  දැන් අකැමැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට සහල් කිෙලෝ 
එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 60ත් 70ත් අතර ගණනක් 
යනවා. ඒ නිසා ෙම් මිලට වී ගන්න අපහසු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වැරැද්දට අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ ෙදපැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කර ගැනීම 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. අද වී මිලදී ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශය මැදිහත් වීෙම් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා වැරැදි 
කථාවක් කෙළේ.  

පසු ගිය දවස්වල ෙගොවීන් දිගින් දිගටම උද්ෙඝෝෂණ කළාය 
කියා විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට මා පිළිගන්නවා. ෙගොවීන්ට 
ෙවන කියන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලොන්ෙග් හඬ පකාශ 
කරන්න තිෙබන එකම ස්ථානය එතැන. ඒ නිසා පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; අපත් වී මිල දී ගන්නවා. දැන් ඒ වීවලින් 
ගබඩා සම්පූර්ණෙයන් පිරිලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]    ඒක 
තමයි හිටපු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා කිව්වා මරඳගහමුල තිෙබනවා 
කියලා. දැන් බාධා කරන්න ලෑස්ති ෙවන්න එපා. මට විනාඩි 
ෙදකයි කාලය තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, සමහර තැන්වල ආණ්ඩුෙව් ගබඩා තිෙබනවා . 
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. ඔබතුමා පස්ෙසේ කථා 
කරන්න ෙකෝ. මම දැන් කාටවත් බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.[බාධා 
කිරීම්]    

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පුළුවන්තරම් 
අපි උත්සාහ කරනවා රජෙය් ගබඩා වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  
ගබඩාවලටත්- [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න ෙකෝ, කරුණාකරලා. 
බූරුවා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව වාඩි ෙවනවා අයිෙසේ. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා කරන්ෙන් නැතිව.  [බාධා කිරීම්]  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව විනාඩි තුනක කාලයක් පමණයි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රජෙය් 

ගබඩා වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩාත්  පෙයෝජනයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අරෙගන ෙගොවියාට සාධාරණයක් කරන්න අපි  විශාල  
උත්සාහයක් ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් 
පශ්නෙයන් පැනලා යන්න අපි ලෑස්ති  නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙගොවි 
ජන  පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මටත් 
ෙම් පශ්නය ෙබොෙහොම තදින්ම දැෙනනවා. අඩුම තරමින් ලබන 
කන්නය ෙවන විට ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න අපි උපරිම 
උත්සාහයක් කරනවා. ෙගොවියාෙග් පැත්තටත් සාධාරණයක් ෙවන 
විධියට, ඒ වාෙග්ම ව ාපාරිකයන්ෙග් පැත්තටත් සාධාරණයක් 
ෙවන විධියට ෙම් කටයුත්ත කිරීමට අපි උපරිම උත්සාහයක් 
ගන්නවා. ඒ එක්කම, පිටරටින් හාල් ආනයනය කිරීම  වහාම 
නැවැත්විය යුතුයි. දැනට තිෙබන ඒ හාල් ෙතොග අවසන් කිරීෙම් 
කියාකාරී වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. 

මම අහනෙකොට අෙප් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කිව්වා, හාල් 
පිට රට යැව්වා කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගිය 
සැෙර් හාල් පිට රට යවන්න ගිහිල්ලා මිලියන 1,240ක් පාඩුයි. මීට 
වැඩිය ෙහොඳයි ඒ හාල් ටික විකුණන්ෙන් නැතුව -පිට රට යවන්ෙන් 
නැතුව- මහ මුහුදට දැම්මා නම්. එෙහම කළා නම් මිලියන 1,240ක් 
ඉතුරු ෙවනවා. දැන් කිව්වා, අපි   හාල් ෙකොටලා අපිකානු රටවලට 
යැව්වා කියලා. එෙහම යවලාත්  මිලියන 1,240ක්- [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. යවලා තිෙබනවා. මිලියන 1,240ක් පාඩුයි. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙමෝල්වලට දුන්නු වීවලට හාලුත් නැහැ; වීත් නැහැ; සුනු 
සහලුත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නඩු දාලා තිෙබනවා. දැන් නඩු 
දාලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්.  
කලබල ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. නිකම් ගැෙහනවා 
ෙන්. ඒක ෙන් කියන්ෙන්. මම හිතුෙව් නැහැ ඔබතුමා ඔච්චර 
ගැෙහයි කියලා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 70 ගණනකට නඩු දාලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පශ්නය දිහා 
බලන්න ඕනෑ පක්ෂ පාට අනුව ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාත් අවුරුදු 
20ක් බලෙය් හිටියා ෙන්. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙහව්ෙව් නැහැ 
ෙන්. අවුරුදු 20ක් ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා කරපු 
ෙදයකුත් නැහැ ෙන්. තවම පරණ ගබඩා 202 විතරෙන් 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් පශන්ය ෙවනුෙවන් අලුෙතන් ගබඩා 
සංකීර්ණ හදන්න ෙවනවා. අපි ගබඩා 125ක් කුලියට ගත්තා. ඒ 

ෙවනුෙවන්වත් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා - 
[බාධා කිරීමක්]   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට පුදුම හිෙතන්ෙන් ෙම් 

හිටපු ඇමතිතුමන්ලා රහත් ෙවලා වාෙග් කථා කරන එක ගැනයි. 
මට පුදුමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙලෝකෙය් ද හිටිෙය් කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකොම එකතු 
ෙවලා ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න හරි විසඳුමකට යන්න ඕනෑ.  

ෙත් ෙගොවියාෙග් පශ්නය තිෙබනවා. රබර් ෙගොවියාෙග් පශ්නය 
තිෙබනවා. වී ෙගොවියාෙග් පශ්නය තිෙබනවා. කෘෂිකාර්මික රටක් 
හැටියට අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරමුයි කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කාලය ලබා දුන්නාට 
ෙබොෙහොම  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඔබතුමාට.  

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 

විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 08 වන 

බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் வினாவி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி 
ைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2015  ஒக்ேராபர் 08, வியாழக் 
கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being  6.30 p.m.., MR.  DEPUTY SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 08th October, 

2015. 
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[ගරු පී. හැරිසන්  මහතා] 



 

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  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
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பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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