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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

2016 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් 
ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව : 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම  

2016ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட 
மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 

அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  : உ ப்பினர்கள் 

நியமனம் 
SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 

EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED FROM THE 
BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR  2016: NOMINATION OF 

MEMBERS  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 97 සහ 2015 

ඔක්ෙතෝබර් මස 23වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව 2016 වර්ෂෙය් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් අමාත ංශවල වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳ 
සාකච්ජා කිරීම පිණිස පත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාෙව් ෙසේවය පිණිස ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතාෙග් 
සහාපතිත්වෙයන් යුතුව මතු සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් 
ම’විසින් නම් කරනු ලැබ ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු කවීන්දන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 

 

II 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 23වැනි දින මා විසින් කරන ලද 

නිෙව්දනයට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 125වැනි ස්ථාවර 
නිෙයෝගය සහ 2015 ෙනොවැම්බර් මස 04වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් මතු සඳහන් මන්තීන් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා  
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරි ෙගොඩ මහතා 

 

III 
 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 
නම් කිරීම 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 23වැනි දින මා විසින් කරන ලද 

නිෙව්දනයට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 126වැනි ස්ථාවර 

453 454 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝගය සහ 2015 ෙනොවැම්බර් මස 04වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාව පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් මතු සඳහන් මන්තීන් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 

 

 IV 
 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව : 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 128වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය සහ 2015 

ෙනොවැම්බර් මස 04වැනි දින සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාව 
පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් මතු සඳහන් මන්තීන් මහජන 
ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභිකයන් වශෙයන් නම් කර ඇති 
බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
 ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
 ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 
ගරු එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Speaker, I present: 

 

• the Annual Report of the Sri Lanka Institute of 
Advanced Technological Education for the year 
2012; 

•  the Annual Report of the University of Peradeniya 
for the year 2012;  

• the Annual Report and Accounts of the University of 
Kelaniya for the year 2012; 

• the Annual Report of the University of Jaffna for the 
year 2012; 

• the Annual Report of the South Eastern University of 
Sri Lanka for the year 2012; 

• the Annual Report and Accounts of the Wayamba 
University of Sri Lanka for the year 2012; 

• the Annual Report of the Uva Wellassa University for 
the year 2012; 

• the Annual Report of the Gampaha Wickramarachchi 
Ayurveda Institute of the University of Kelaniya for 
the year 2012; 

• the Annual Report of the Postgraduate Institute of 
Archaeology of the University of Kelaniya  for the 
year 2012; 

• the Annual Report and Accounts of the Postgraduate 
Institute of Science of the University of Peradeniya  
for the year 2012; 

• the Annual Report and Accounts of the Bhiksu 
University of Sri Lanka for the year 2013; 

• the Annual Report of the Institute of Biochemistry, 
Molecular Biology and Biotechnology of the 
University of Colombo for the year 2013; and 

• the Ninth Annual Report of the National Centre for 
Advanced Studies in Humanities and Social Sciences 
(NCAS) for the year 2013,  

and move that these reports be referred to the relevant 
Consultative Committees. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු කථානායකතුමා ] 



2015 ෙනොවැම්බර් 21 

 (i) 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරිෙම් 
පනෙත් 13(1)(ඈ) වැනි වගන්තිය සහ 16 වැනි වගන්තිය 
සමග කියවිය යුතු 112 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 මාර්තු 25 දිනැති 
අංක 1907/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝග;  

 (ii)  2006 අංක 12 දරන මුද්ද ර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාසත්ු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව 
2015 සැප්තැම්බර් 21 දිනැති අංක 1933/14 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;   

  (iii)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු  
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව 
2015 ඔක්ෙතෝබර් 2 දිනැති අංක 1934/40 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; සහ 

 (iv)  කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52වැනි 
අධිකාරය වන) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 22වැනි වගන්තිෙයහි 
(1)වැනි උපවගන්තිය යටෙත් සුරාබදු  සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව 2015 ඔක්ෙතෝබර් 2 
දිනැති අංක 1934/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙව්දනය (අංක 975, 976 සහ 977 දරන සුරාබදු 
නිෙව්දන).- [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2009 අංක 20 දරන ශී ලංකා විදුලිබල පනෙත් 54වැනි වගන්තිය යටෙත්  
ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ මත විදුලිබල 
හා බලශක්ති අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ජුනි 8 දිනැති අංක 
1918/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද විදුලිබල (විදුලි 
පරීක්ෂකවරුන්ෙග් කාර්ය, කර්තව  හා කාර්ය පටිපාටි) පිළිබඳ නිෙයෝග.- 
[විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]   

  

 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන ෝන  සහෙයෝගීතාව 
දැක්වීෙම් පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් 
අධිකරණ අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 අෙගෝස්තු 6 දිනැති අංක 
1926/46 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.- 
[අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු ලබා දීෙම්දීත් කාලය පිළිබඳව 

අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් සහ ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාෙගන්  මා කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා.  

කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් ෙබෝඩ් මිලදී ගැනීම : විස්තර  
கரம் மற் ம் ச ரங்கப் பலைககள் 

ெகாள்வன  :விபரம் 
PURCHASE OF CARROM BOARDS AND DRAUGHTS BOARDS: 

DETAILS  
 

12/'15 
1.  ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
    (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
      (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2014 වර්ෂය තුළ කීඩා අමාත ාංශය විසින් 
රු.39,061,290.12 ක වටිනාකමකින් යුත් කැරම් 
ෙබෝඩ් 14000ක් සහ දාම් ෙබෝඩ් 14000ක් ෙබදාදීම 
කීඩා අමාත ාංශෙය් 2014 වර්ෂයට අදාළ 
කියාකාරී සැලැසම් තුළ අන්තර්ගත වී තිබුෙණ්ද;  

 (ii) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2014 වාර්ෂික අය වැය 
ඇසත්ෙම්න්තු යටෙත් එම කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් 
ෙබෝඩ් මිලදී ගැනීම සඳහා කීඩා අමාත ාංශයට 
පතිපාදන ෙවන් ෙකොට දී තිබුෙණ්ද; සහ 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) සෙතොස මගින් මිලදී ගත් ෙමම භාණ්ඩ 
අමාත ාංශෙය් ගබඩාවලට විධිමත් පරිදි භාරෙගන 
තිෙබ්ද;  

 (ii) අමාත ාංශෙය් ගබඩාවලට භාර ෙගන ෙනොමැති 
නම්, එම භාණ්ඩ භාර ගත් නිලධාරීන් සහ ආයතන 
කවෙර්ද; සහ 

 (iii) එම භාණ්ඩ ෙබදා හැර ඇති සථ්ාන හා ඉතිරි 
භාණ්ඩ ගබඩා කර ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පසම්පාදන පටිපාටීන්ෙගන් ෙතොරව හිටපු කීඩා 
අමාත වරයාෙග් උපෙදස ් පරිදි මිලදී ෙගන, 
එෙහත් අමාත ාංශය ෙවත ෙනොලැබුණු කීඩා 
භාණ්ඩ පිළිබඳව මුල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය මගින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනෙය් 
පගතිය කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද; සහ 

      (iii)  ඊට අදාළව ෙගන ඇති අධිකරණ කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ  නම්, ඒ මන්ද? 

 
 விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சினால் . 39,061,290.12 ெப மதியான 
14000 கரம் பலைககைள ம் 14000 ச ரங்கப் 
பலைககைள ம் பகிர்ந்தளித்தல் விைள 
யாட் த் ைற அைமச்சின் 2014ஆம் ஆண் க் 
குாிய ெசயற்பாட் த் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப் 
பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) பாரா மன்றத்தினால் 2014ஆம் ஆண் க்கான 
வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீட் ன்கீழ் ேமற்ப  

457 458 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கரம் பலைககைள ம் ச ரங்கப் பலைக 
கைள ம் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சிற்கு நிதி 
ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், அத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) செதாசவினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
இப்ெபா ட்கள் அைமச்சின் களஞ்சியங்களில் 

ைறயாக ைகேயற்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

       (ii) அைமச்சின் களஞ்சியங்களில் ைகேயற்கப்பட 
வில்ைலெயனில், ேமற்ப  ெபா ட்கைளக் 
ைகேயற்ற உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெபா ட்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள 
இடங்கள் மற் ம் எஞ்சிய ெபா ட்கள் 
களஞ்சியப்ப த்தப்பட் ள்ள இடங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ெகாள்வன  நைட ைறகளின்றி ன்னாள் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சாின் ஆேலாச 
ைனக்கு ஏற்ப ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ேபாதி ம் அைமச்சுக்கு கிைடக்கப்ெபறாத 
விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் பற்றி நிதிக் குற்றப் 

லனாய் ப் பிாிவினால் நடத்தப்ப கின்ற 
லனாய் களின் ன்ேனற்றம் யாெதன்ப 

ைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூற ேவண் ய 
வர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நீதி 
மன்ற நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

 

Will he inform this House- 

(a) whether the distribution of 14,000 Carrom boards 
and 14,000 Draughts boards with a value of Rs. 
39,061,290.12 by the Ministry of Sports during the 
year 2014, had been included in the Action Plan of 
the Ministry for the year 2014; 

(b) whether allocations had been made to the Ministry 
of Sports by Parliament under the Annual Budget 
Estimates 2014 for the purchase of these Carrom 
Boards and Draughts Boards; and if so, what that 
amount is?  

 

(c) Will he state- 

 (i) whether these equipment purchased through 
CWE had been formally taken over to the 
stores of the Ministry; 

 (ii) if they had not been taken over to the Stores 
of the Ministry, the officers and institutions 
who had taken over the aforesaid 
equipment; and 

 (iii) the places to which the said equipment had 
been distributed and the places in which the 
balance had been stored? 

(d) Will he also inform this House- 

  (i) the progress of the investigation conducted 
by the Financial Crimes Investigation 
Department on the sports equipment that 
had been purchased contrary to the 
procurement procedures and as per the 
directive of the former Minister of Sports 
but had not taken over to the Ministry; 

 (ii) the authorities who are held responsible in 
that regard; and 

  (iii) the judicial measures that had been taken 
pertaining to this matter? 

(e) If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)   නැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) අමාත ාංශෙය් ගබඩාවලට විධිමත් පරිදි භාර 
ගැනීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (ii) විගණකාධිපතිෙග් අංක ඊ එච් එස/්ඒ/විමර්ශන 
2015 හා 2015.04.10 දිනැති විගණන විමසුමට 
අනුව හා කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ගබඩා භාරකරු විසින් ලබා දී ඇති පකාශයන් 
අනුව, හිටපු අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියෙග් සහ 
අමාත ාංශ ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලැබුණු වාචික 
නිෙයෝගයන් පරිදි උක්ත භාණ්ඩ බාර ගත් බවට 
ගබඩා භාරකරු විසින් සෙතොස ආයතනය මඟින් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙල්ඛන කිහිපයක අත්සන් කර 
ඇති නමුත් ෙභෞතිකව එම භාණ්ඩ  සෙතොස 
ආයතනය මඟින් කීඩා අමාත ාංශෙය් ෙහෝ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ගබඩාවට ෙගනැවිත් භාර දී 
ෙනොමැත. 

 (iii) ෙනොදනී.  

  නමුත් පසුව ෙකොටුව මෙහේසත්ාත් අධිකරණෙය් ම/
උ බී 884/15 දරන නඩු අංක යටෙත් කරන ලද 
දැන්වීම පරිදි, වරාය අධිකාරිෙය් ගබඩාවක තිබී 
අත් අඩංගුවට ෙගන තිබූ කැරම් ෙබෝඩ් 215ක් හා 
දාම් ෙබෝඩ් 620ක්ද සෙතොස ආයතනෙය් 
ෙසේවකයකු විසින් නිවසක තබා තිබියදී කැරම් 
ෙබෝඩ් 60ක්ද අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය 
මඟින් කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
බාර දී ඇත. 

459 460 

[ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 
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(ඇ) (i) කැරම් ෙබෝඩ් හා දාම් ෙබෝඩ් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව 
කිසිම විධිමත් පසම්පාදන කියාවලියක් කීඩා 
අමාත ාංශය ෙහෝ කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කර ෙනොමැති අතර 
එවැනි ඉල්ලීමක්/ අවශ තාවක් පිළිබඳව කිසිදු 
පගති සමාෙලෝචන ෙහෝ ෙවනත් රැසව්ීම්වලදීද 
එවකට සිටි අමාත වරයා විසින් සාකච්ඡා වී 
ෙනොමැත. නමුත් හිටපු අමාත වරයාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්ෙග් අංක MS/MOS/3403 
හා 2014.11.07 ලිපියට අනුව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
උපෙදස ්පරිදි යයි සඳහන් කරමින්, තීරු බදු රහිතව 
කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් ෙබෝඩ් 14,000ක් සෙතොස 
ආයතනය මඟින් ආනයනය කිරීමට ලිපියක් සකස ්
කරන ෙලස අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයාට කරන ලද 
දැනුම් දීම පරිදි අමාත ාංශ ෙල්කම් විසින් උසස ්
පමිතිෙයන් යුක්ත කැරම් හා දාම් ෙබෝඩ් 14,000ක් 
තීරු බදු රහිතව ආනයනය කරන ෙලස 
2014.11.07 දින සෙතොස ආයතනයට දන්වා ඇත. 

  නමුත් සෙතොස ආයතනය විසින් එවා ඇති ආනයන 
භාණ්ඩ ෙල්ඛන අනුව රුපියල් 11,529,652.81ක 
වටිනාකම ඇති කැරම් ෙබෝඩ් 6,024ක් 2014.11.06 
දින සෙතොස ආයතනය ෙවත ලැබී ඇති බව 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙල්ඛන අනුව ෙපනී යයි. එනම් 
2014.11.07වැනි දින ෙල්කම්වරයාෙග් ලිපිය 
සෙතොස ආයතනයට නිකුත් කිරීමට ෙපර සෙතොස 
ෙවත කැරම් ෙබෝඩ් ලැබී ඇති බව ෙපෙන්. 

  මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් ෙජ ෂ්ඨ 
නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්තිෙග් අංක S/DIG/FCID/
OUT/1556/15 හා 2015.10.21 දිනැති ලිපිය පරිදි 
ෙමහි විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර, ඒ 
සම්බන්ධව නීතිපති උපෙදස ් ලබා ගැනීමට 
ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
විසින් කටයුතු කරමින් පවතින බව දන්වා ඇත. 

 (ii) සියලුම විමර්ශන උධෘත නීතිපති ෙවත ෙයොමු 
කිරීෙමන් පසුව ඒ සම්බන්ධව නීතිපති විසින් 
සැකකරුවන් සහ ෙචෝදනා පිළිබඳව තීරණය 
කරනු ඇති බව ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය දන්වා ඇත. 

 (iii)  විමර්ශනය සම්බන්ධව ෙකොටුව ම/උ නඩු අංක 
884/15 යටෙත් නඩුව විභාග ෙවමින් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. 

කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් ෙබෝඩ් 14,000 බැගින් මිලදී ගැනීමට 
රුපියල් ලක්ෂ 400කට අධික මුදලක් වැය කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, 14,000ක් කියන්ෙන් ඡන්ද මධ ස්ථාන 
14,000ක්. ඒවා පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඒ ඒ ඡන්ද 
මධ ස්ථානවල කාර්යාලවලට ෙබදා දීම සඳහා කීඩා 
අමාත ාංශෙය් මුදල් වැය ෙකොට ෙගන එන ලද කැරම් ෙබෝඩ් සහ 
දාම් ෙබෝඩ්. ෙම් පිළිබඳව මූල  අපරාධ විමර්ශන ඒකකෙය් 
පරීක්ෂණයක් කියාත්මක වන එක ඇත්ත. 

මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි, අමාත ාංශය තුළ 
ඒ පරිපාලනයට අදාළ වන පරිදි යම් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ ෙකොට 
තිෙබනවාද කියලා. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්ත වශෙයන්ම පළමුෙවන්ම මන්තීතුමාට කියන්නට ඕනෑ, 

ඒ කීඩා අමාත ාංශෙය් මුදල් කියලා කියන්නට බැහැ. ෙමොකද, අපි 
ශත පහක්වත් ෙගවලා නැහැ. සෙතොස ආයතනය තමයි එම 
භාණ්ඩ ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන්ත්, මුදල් ෙගවීම සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන්ෙන්ත්. ඒ සම්බන්ධව අෙප් අමාත ාංශය කිසිම 
වගකීමකට බැඳිලා නැහැ. 

ඒ වාෙග්ම ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් සම්බන්ධව කළ 
විගණන පරීක්ෂණවලින් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් සම්බන්ධව 
ෙතොරතුරු දීලා තිෙබනවා, ෙමය මූල  අපරාධයක් සම්බන්ධ 
කාරණයක් ෙලස සලකා වහාම අවශ  කටයුතු කරන්න කියලා.  
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිෙයෝජ  විගණකාධිපති 
අඹන්ෙවල මහත්මයා 2015 අෙපේල් 10 දින, සංචාරක හා කීඩා 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ඒ සම්බන්ධව දන්වා එවා තිෙබනවා. 
එතැනින් පසුව තමයි ෙම් සියල්ල සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය විසින් මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් "බී" වාර්තාවක් 
පමණයි. නමුත් මා දන්නා පරිදි ෙමම පරීක්ෂණය මුළුමනින්ම 
අවසන් වී තිෙබනවා. එම නිසා එම චූදිතයන් මෙහස්තාත් 
අධිකරණය හමුවට පැමිණ විය යුතුව තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් දැන් සැලකිය යුතු කාලයක් ෙමම 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වී තිබියදී ෙම් පිළිබඳව ඉදිරි කියා මාර්ග 
ෙනොගන්ෙන් ඇයි කියලා දැන ගන්නට කැමැතියි, කීඩා 
අමාත තුමාට ඍජුව අදාළ ෙනොවුණත්. ෙපොලීසිය භාර 
ඇමතිතුමාට තමයි ඒ කාරණය අදාළ. ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමාට 
දැන් ෙපොඩි පශ්නයකුත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා දැන ගන්නට 
කැමැතියි, ෙම් අමාත ාංශය පැත්ෙතන් විමර්ශන කටයුතු අවසන් 
ෙවලා තිෙබනවා නම් එතැනින් එහාට කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන මැදිහත් වීම කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, දැන් ෙම් සම්බන්ධව  

විමර්ශන කටයුතු අවසන් කරලා, ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම කරුණු 
වාර්තා කරලා තිෙබනවා. "ෙමම නඩුව නැවත 2015.11.06 දිනට 
කැඳවීමට ඇත" කියලා තමයි අවසන් වශෙයන් අපට දැනුම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට,  එම නඩු කටයුත්ත දිගටම කරෙගන 
යනවා. ඒ සම්බන්ධව කැඳවීම් කරනවා.  ඊළඟට ගත යුතු 
කියාමාර්ග ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියාත්මක වීමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
නඩුව දිගටම පවත්වාෙගන යනවා නම්, ඒ අදාළ නඩු දිනයන්ට 
කැඳවීම් කරනු ලබනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාර 

අයයි, අධිකරණය භාර අයයි නිසා තමයි එෙහන් ෙමෙහන් files 
අරෙගන එෙහට ෙමෙහට තල්ලු කිරීම නිසා ෙමම පශ්නය 
මතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වී 
තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි ඉදිරි කියාමාර්ග 
ගැනීම සඳහා අමාත ාංශ පැත්ෙතන් යම් දායකත්වයක්, 
මැදිහත්වීමක් කරන්න  සූදානම් ද කියලා?  

461 462 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අනිවාර්ෙයන්ම. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව නැවත නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මතක් කරලා අවශ  නඩු කටයුතු ටික ඉක්මන් 
කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු ටික කරන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 2-19/'15- (2)" ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා; 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් පශ්නය ඇසීම 
සඳහා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

විමධ ගත පතිපාදන : ලබා ෙනොදීම 
பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி ஏற்பா கள் : 

வழங்கப்படாைம 
DECENTRALIZED BUDGETARY ALLOCATION : NON-

PROVISION  
 

22/’15 
3. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්න- (2): 

(අ) 2015 සංෙශෝධිත අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ගරු 
මුදල් අමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා පැවැත්වූ 
ෙද්ශනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා එෙතක් 
ලබාදුන් විමධ ගත පතිපාදනය වූ රුපියල් ලක්ෂ 50 
ෙවනුවට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ලබාෙදන බවට පතිඥා දුන් 
අතර, අගාමාත තුමන්ද එය ගරු සභාවට තහවුරු කරන ලද 
නමුත්, 2015 වසර සඳහා 2015 සැප්තැම්බර් 10 වැනි දින 
දක්වා කිසිදු මන්තීවරෙයකුට විමධ ගත පතිපාදන ලබා දී 
ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමෙතක් ඉතිහාසය පුරා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට හිමිවූ රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදල 
ෙහෝ අවම වශෙයන් ෙමම වසෙර් ඉදිරි මාස 
කිහිපය තුළ දී ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; සහ 

 (ii) ෙනොඑ ෙසේ නම්, අඛණ්ඩව දශක හතරකට වැඩි 
කාලයක් පුරා මහජන මන්තීවරයකු භුක්තිවිඳි 
වරපසාදයක් වත්මන් රජය විසින් කඩකිරීමක් 
ෙලස පිළිගන්ෙන්ද; යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் 2015ஆம் ஆண் க்கான 
தி த்தப்பட்டவாறான வர ெசல த் திட்டத்ைத 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்  ஆற்றிய உைரயின் 
ேபா  பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு இ வைர 
வழங்கப்பட்  வந்த பா 50 இலட்சம் பன் கப் 
ப த்தப்பட்ட நிதி ஏற்பாட் க்குப் பதிலாக பா 100 
இலட்சம் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ெமன வாக்கு தி 
அளிக்கப்பட்டேதா , ெகௗரவ பிரதம அைமச்ச ம் 
அதைன உ திப்ப த்தியேபாதி ம், 2015ஆம் 
ஆண் க்ெகன 2015 ெசப்ெரம்பர் 10ஆம் திகதி வைர 
எந்தெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின க்கும் பன் கப் 
ப த்தப்பட்ட நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இ வைர வரலா  ரா ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பின க்குக் கிைடத்த பா 50 இலட்சம் 
ெதாைகையேய ம் இந்த ஆண் ன் எஞ்சி ள்ள 
சில மாத காலத்தி ள் வழங்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ெதாடர்ச்சியாக நான்கு தசாப்தங் 
க க்கும் ேமலாக மக்கள் பிரதிநிதி ஒ வர் 
அ பவித்  வந்த சிறப் ாிைமைய தற்ேபாைதய 
அரசாங்கம் பறித் க் ெகாண் ள்ளதாக 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a)   Is he aware that even though the Minister of 
Finance in his address to Parliament  that  
followed  the  presentation  of  the revised  Budget 
2015 pledged that the decentralized budgetary 
allocation of Rs.  5 million given to a Member of 
Parliament would be increased to Rs. 10 million 
with the Hon.  Prime  Minister  confirming  it  to  
the  House,  no  Member  of Parliament has 
received it for the year 2015 until 10th September 
2015?  

(b)  Will he state-  

 (i)   whether the sum of Rs. 5 million, which a 
Member of Parliament was entitled to 
throughout the history, would be made 
available to them at least during the next 
few months of this year; and  

 (ii)  if not, whether he would admit this as a 
breach of  privilege caused by the  present 
Government, which has been enjoyed by a 
Member of Parliament continuously for 
over four decades?  

(c)   If not, why?  

463 464 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)   ඔව්. 

(ආ)  (i)  ෙමම වැඩසටහන යටෙත් එක් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු ෙවනුෙවන් 1973 වර්ෂෙය්දී  
ෙවන්කරනු ලැබූ රුපියල් ලක්ෂ 5ක මූල  
පතිපාදන 1979 වර්ෂෙය් දී රුපියල් ලක්ෂ 25 
දක්වාද, 2000 වර්ෂෙය්දී රුපියල් ලක්ෂ 35 දක්වාද, 
2003 වර්ෂෙය් සිට රුපියල් ලක්ෂ 50 දක්වා ද වැඩි 
කරන ලදි. ඒ අනුව, 2014 වර්ෂය දක්වා වසර 
11ක්ම එක් මන්තීවරෙයකු සඳහා ෙවන්කරනු 
ලැබුෙව් වසරකට රු. මිලියන 5කි.  2014 වර්ෂෙය් 
ෙපර පැවති ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය 
යටෙත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සඳහා 
පමණක් විෙශේෂ වන පරිදි විෙශේෂ මන්තී පතිපාදන 
ෙලස අතිෙර්ක රුපියල් මිලියන 10ක් සංවර්ධනය 
සඳහා ලබා ෙදන ලදී. මන්තීවරුන් ෙවත ඉදිරිපත් 
වන සංවර්ධන ෙයෝජනා සැලකිල්ලට ෙගන නව 
රජය විසින් 2015 වර්ෂෙය් සිට සියලු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් සඳහා ෙවන් වන විමධ ගත පතිපාදන 
මුදල, වසර 11කට පසු, රුපියල් මිලියන 10 දක්වා 
වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත. 

 (ii) නැත. 

  2015 ජනවාරි මස ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු සිදු වූ 
අමාත  මණ්ඩල සංෙශෝධනෙයන් පසු ෙමම 
වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. 
එෙහත් 2015 මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් එම මැතිවරණෙයන් පසු පත්වන 
නව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහාද විමධ ගත 
පතිපාදන ලබා දීම සිදු කළ යුතු බැවින් එකම 
වසරක් තුළ අවසථ්ා ෙදකකදි පතිපාදන ලබා දීෙම් 
හැකියාවක් ෙනොමැත. එෙමන්ම 2015.07.23 
දිනැති මැතිවරණ ෙකොමසාරිසේග් ලිපිය මඟින් 
මහ මැතිවරණය අවසන් වනතුරු නව ව ාපෘති 
ආරම්භ කිරීම අත්හිටුවන ලදි. 

  එබැවින් 2015 මහ මැතිවරණෙයන් පසුව පත්වන 
නව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා ෙමම 
පතිපාදන ෙවන්කර එම පතිපාදනවලට අදාළව 
ව ාපෘති ෙගන්වා ගැනීම, අනුමත කිරීම, පතිපාදන 
නිදහස ්කිරීම හා කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර 
තිබූ අතර, ව ාපෘති ෙමම වර්ෂය තුළ අවසන් 
කිරීමට පමාණවත් කාලයක් ෙනොමැති වීම 
ෙහේතුෙවන් හා ව ාපෘති අවිච්ෙඡ්ද වීම වැළැක්වීම 
සඳහා ෙමම වසෙර් ෙමම වැඩසටහනට අදාළ 
පතිපාදන ලබා ෙනොදීම හා මන්තීවරෙයකු බුක්ති 
විඳි වරපසාදය කඩවීමක් ෙනොවන ෙලස 2016 
වර්ෂය සඳහා ෙමම පතිපාදනද ඇතුළත් කර එක් 
මන්තීවරයකු සඳහා ෙමම වැඩසටහන යටෙත් 
රුපියල් මිලියන 15ක් ෙවන් ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා මෙග් අතුරු පශ්න අසන්නට පථම 

ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන  මන්තීවරුන් ෙදපළකට සුබ 
පැතීම සඳහා ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. මෙග් වම් අත 
පැත්ෙත් සිටින ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් 
උපන් දිනය අදයි. එතුමාට "සුබ  උපන් දිනයක් ෙව්වා!" කියා 
පාර්ථනා කරන්නට ඕනෑ. 

ඊෙය් කිසිම විෙව්කයක් නැතිව, එක දිගට, දීර්ඝතම අය වැය 
ෙල්ඛනය පකාශයට පත් කර ගරු මුදල් අමාත  රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ෙලෝක වාර්තාවක් පිහිෙටව්වා. 
තානාපතිවරු පවා කිව්ෙව් එය ෙලෝකෙය් දිගම අය වැය කථාව 
ෙවන්නට පුළුවන්ය කියා යි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි මෙග් අතුරු පශ්නය. 
ෙම් පශ්නය මතු ෙවන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් ෙදසිය විසිපස් 
ෙදනාටම අදාළවයි. ඒක එක පක්ෂයකට, පුද්ගලයකුට, 
කණ්ඩායමකට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා රාජ  ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී කිව්වා, ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද කඩවීමක් ෙනොෙව්ය කියා.  නමුත්  අපට 
තිෙබන පළමුවන පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි 27 වන 
දා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට පකාශ කළා, මන්තීවරයකුට දුන් රුපියල් ලක්ෂ 50, 
ලක්ෂ 100ක් බවට පත් කරනවාය කියා.  එවිට අපි හයිෙයන් 
අත්ෙපොළසන් නාදයක් දුන්නා. අපි කවුරුත් ඒ ගැන ෙලොකු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගන සිටියා. ෙම් වර එම මුදල රුපියල් 
ලක්ෂ 150ක්ය කියනවා. එතෙකොට ගණන වැඩි ෙවනෙකොටම 
ෙපොඩි භයක් අපට ඇති ෙවනවා, ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැති ෙදයක් ද 
කියා. එම නිසා පසු ගිය වසෙර් ෙමන් ෙමය කියාත්මක ෙනොවී 
තිෙබන ව ාපෘතියක්  ෙනොවන බවට එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙදන 
සහතිකය ෙමොකක් ද?  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් ගරු මුදල් අමාත තුමා 

අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් එතුමා ෙම් 
ගැන සඳහන් කළා. මා හිතන විධියට ෙහොඳ ෙවලාවට තමයි අද 
ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ෙම් පශන්ය මීට කලින් 
දිනයක ඉදිරිපත් කළා නම් ඒක ෙලොකුවට රට ඉදිරියට ෙගන 
යනවා. ෙගනිහිල්ලා අපි වරපසාද කඩ කරනවා කියලා ෙලොකු 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කරන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටිෙය්. නමුත් වාසනාවකට ෙමන් ඊෙය් දිනෙය් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පසුව අද දිනෙය්දීයි ෙම් පශ්නය 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඔබතුමන්ලා වාෙග් ෙනොෙවයි, අපි. ආණ්ඩු 
පක්ෂය, විපක්ෂය කියලා ෙවනසක් කරන්ෙන් නැතුව සියලුම 
මන්තීවරුන්ට ඒ ෙපොෙරොන්දු වූ මුදල ලබන වසෙර්දීත් ලබා 
ෙදනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිදහසට කාරණාවක් විධියට එතුමා 

කිව්වා, ෙම් වසෙර්දී මැතිවරණ ෙදකක් පැවැත්වූවා කියලා. ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂෙය්දීත් ෙම් විධියටම මැතිවරණ 
ෙදකක් පැවැත්වූ බව ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අපි කවුරුත් 
දන්නවා. 2010 ජනවාරි 26 වැනි දා ජනාධිපතිවරණය තිබුණා; 
අෙපේල් මාසෙය් 8 වැනි දා මහ මැතිවරණය තිබුණා. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා කිසිම බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Proceedings සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ආකාරයක 
බලපෑමක් කරන්න, ඉල්ලීමක් කරන්න මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයාට අයිතියකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපට ඒ උත්තරය 
පිළිගන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ  
ඇමතිතුමා ලබා දුන් උත්තරය තුළ අපට තවත් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්දී අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය 
පකාශයට පත් කරද්දී දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙනොවීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් කිසිම ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කරන්න 
අපට අවශ  නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පසුව අද ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම වාසනාවක් කියලා එතුමා කිව්වා. 

ඇත්තටම ෙම් පශ්නයට කල් ගත්තා. එතෙකොට කල් ගැනීම 
හරහා දැන් වාසනාව පෑදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක පැහැදිලියි. 
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු කථානායකතුමනි, අඩු ගණෙන් ගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 10ත් එකතු කරලා රුපියල් ලක්ෂ 200ක්; 
ඒ කියන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 100ත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් ලක්ෂ 100ත් විධියට රුපියල් ලක්ෂ 200ක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ට ලබා දීම ආණ්ඩුෙව් යුතුකම සහ 
වගකීම කියන එක. අපට කියන්න  අඩු ගණෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අවසාන වන ෙතක් ඉන්ෙන් නැතිව ෙම් චකෙල්ඛ දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන්ට යවන්ෙන් කවදාද කියා. එෙහම නැත්නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා අවුරුද්ද අවසාන වන ෙතක් බලා 
ෙගන ඉන්න සිද්ධ වන බව අපි සාමාන ෙයන් දන්නවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න චකෙල්ඛය ෙමන්න ෙම් 
මාසෙය් දිසාපතිවරුන්ට යවනවා කියා.  ගිය අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි 
කාර්තුව තුළ ෙනොලැබුණු නිසාත්, ඒ අනුව ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
වරපසාද කඩ වුණු නිසාත් පළමුවැනි- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය දිග වැඩියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු ඇමතිතුමා සහතිකයක් ෙදනවා ෙන්.  අපි ඒක භාර 

ගනිමු.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙම්ක බලපානවා. 
 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාටත් බලපාන කාරණාවක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ෙම් ගැන සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා, 

2015 ඒවාත් ෙදනවා කියා. නැත්නම් අපට ආපසු ගන්න පුළුවන් 
ෙන්. 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාවන්න.  මම ෙම් ආරවුලක 

පැ ටෙලන්න හදනවා ෙනොෙවයි. ෙම් සහතිකය- [බාධා කිරීමක්] 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර 
දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

කරන ලද ඉල්ලීම සාධාරණයි. ඒ වුණත්  සියලුම වරපසාද ගැන 
කථා කරන ෙකොට මම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 
1994 එතුමා කැබිනට් අමාත වරයකු හැටියට හිටපු කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අපි අවුරුදු පහක් විපක්ෂෙය් 
ඉන්නෙකොට අපට තඹ ශතයක් දුන්ෙන් නැහැ. එදා වරපසාද කඩ 
කළ මිනිස්සු අද ෙම්වා ගැන කථා කරනවා. ෙමෝටර් බයිසිකල් 
ෙබදනෙකොට එක පක්ෂයකට විතරයි ෙබදුෙව්. ෙමෝටර් සයිකල් 
ෙබදුෙව්ත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ? දැන් ලජ්ජා 
නැතිව අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ  අමාත තුමා පිළිතුර ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මා ඒ ගැන කලින් සඳහන් කළා. වසර 11ක්ම රුපියල් ලක්ෂ 

5ක් තමයි දුන්ෙන්. ඒ වසර 11 තුළ ෙම් රෙට් වියදම් විශාල ෙලස 
වැඩි වුණා. නමුත් ඒ කාලෙය් පැවැති ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
පතිපාදන වැඩි කිරීමක් කරන්න සිතුෙව්වත් නැහැ. වසර 10ක් ෙම් 
රට පාලනය කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා එම 
පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 5 සීමාෙව්ම තමයි තියාෙගන සිටිෙය්. ගරු 
මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ඒ කාලෙය්ත් ඔය විධියට කථා කරන්න 
තිබුණා. ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ඔය විධියට කථා කෙළේ නැහැ. දැන් 
තමයි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්ෙන්. නමුත් අපි රුපියල් මිලියන 15ක් 
එන වසෙර්දී ෙදනවා. අප එය ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරනවා. ඊට අදාළ සියලු නිෙව්දන එන 
වසෙර්දී අපි නිකුත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කවදාද ඒ චකෙල්ඛය යවන්ෙන්?   
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අපි ඒවා යවනවා. බය ෙවන්න එපා. අපි ඒවා යවනවා.  
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[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා ඉතා ඉක්මනින් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්න ගරු රාජ  

අමාත තුමා. ගරු මන්තීතුමා, දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය 
අහන්න.  

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නයට ෙපර-  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් සහතිකයක් දුන්නා 

ෙන්.  
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කබීර් හාෂීම් අමාත තුමා කියපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට අවශ යි.    
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කියන්න යන කාරණය 

හැන්සාඩ් එක මඟින් ඔප්පු කර ෙපන්වන්නම්. එය ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මා අෙත් නැහැ. මාතර දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විධියට ෙම් ගරු සභාෙව් එවකට 
විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරෙයක් මට ෙම් ගරු සභාෙව්දී ස්තුති 
කළා, ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව ඒ කාල සීමාව තුළදී ඒ මුදල් ලබා ෙනොදී තිබියදී මාතර 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ඒ මුදල් 
ලබා දීමට ගනු ලැබූ තීරණය සම්බන්ධෙයන්. ඒ ගරු මන්තීතුමා 
ෙම් ගරු සභාව තුළ මට ස්තුති කර තිෙබනවා, ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ගරු සභාව තුළ- [බාධා කිරීමක්] 
මා එය ඔප්පු කරන්නම්. මා එය වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්. කළුතර දිස්තිකෙය්ත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය්ත් එෙහම දුන්නා කියා මම ඔප්පු කර ෙපන්වන්නම්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් 2016 වර්ෂය ගැන ෙන් කථා 

කරන්ෙන්. ගරු රාජ  අමාත තුමා සහතිකයක් ෙදනවා, ඒවා ඉතා 
ඉක්මනින් නිකුත් කරන බවට. ගරු මන්තීතුමා, දැන් තුන්වන 
අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය අයවැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 

කරන ෙව්ලාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සෑම මන්තීවරෙයකුටම 
විමධ ගත මුදල් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 10ක් ලබා ෙදන බව 
ෙම් ගරු සභාවට දැන්වූවා. ඊළඟ වර්ෂය ෙවනෙකොට රුපියල් 
ලක්ෂ 150ක් දීම සාධාරණ නැහැ. ඒ ෙනොලැබුණු ලක්ෂ සියයත් 
ෙම් වර්ෂයට අදාළ ලක්ෂ සියයත් කියන ෙදෙක්ම එකතුව මිලියන 

20ක් බවට පත්කර ලබා දීම අපි හැෙමෝටම සාධාරණයි. ෙමොකද, 
පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙනොලැබුණු මිලියන 10යි. ෙම් වර්ෂයට නියමිත 
මිලියන 10යි. එතෙකොට මිලියන 20යි. ඒ මිලියන 20න් අපට ගිය 
වර්ෂෙය් කරන්න බැරි වුණු වැඩ ෙකොටස ඉෂ්ට කර ගන්න 
පුළුවන්. ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ ාත මුදලක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා ෙවන් ෙවන විට ඒ සඳහා දායකවන මන්තීවරුන්ට මිලියන 
20 ලබා ෙදන්න, ගිය වර්ෂෙය් ලක්ෂ 100ත් එක්ක. ඔබතුමා ඒ 
කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඒක රජෙය් අවධානයට ෙයොමු 

කරන්න.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. පසු ගිය 

රජය තිබුණා නම් අපට කීයද හම්බ ෙවන්ෙන් කියා ඔබතුමන්ලාම 
දන්නවා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ වැඩි කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නය අල්ලා ෙගන ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් කරන්න 
එපාය කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -29/'15-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය අහන්න කලින් අෙප් ෙම්ස 

උඩ තියලා තිෙබන ලියවිල්ලක් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශෙයන් භාෂා 
තුෙනන්ම තිෙබන ලියවිල්ලක් අෙප් ෙම්සය උඩ තියලා 
තිෙබනවා. ඒ ලියවිල්ෙල් තිෙබන්ෙන් 11වැනි මාසෙය් 21වැනි දා 
ෙවනෙකොට ෙම්කට ලිඛිත පිළිතුර එවන්න කියා. ෙම්කට උත්තර 
ලියලා අද -ෙසනසුරාදා-  තැපැල් කළත් 23වැනි දායි -ලබන සඳුදා
- හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ලියවිලි අෙප් ෙම්ස උඩට 
එනවා නම් ෙම් කියපු කාලය ගැන අවධානය ෙයොමු කර එවන්න 
ඕනෑ. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, 11වැනි මාසෙය් 01වැනි දා ඉඳන් 
11වැනි මාසෙය් 21වැනි දා දක්වා කියා. අද 21වැනි දා. දවස් 21ක් 
ගිහින් අෙප් ෙම්සය උඩට ඇවිත් තිෙබන්ෙන් අන්තිම දවෙසේ. 
එනම්, ෙසනසුරාදා. ෙම්ක කියවලා ලියුම හදලා ටයිප් කර 
යවන්නත් කාලය මදි. ෙම් කාරණය ඉතා වැදගත්. ෙමහි 
තිෙබන්ෙන්, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල සීමා නිර්ණය කිරීම 
පිළිබඳවයි.  

ඒ නිසා දී තිෙබන කාලය තව මාසයකින්වත් දික් කරන ෙලස 
විෂය භාර අමාත වරයාට නිෙයෝගයක් ෙදන්න කියලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙමතැන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමා 

නැහැ. අපි ඒ ගැන එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්නම්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා දැන් 4වන පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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5. ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
තිරසර  සංවර්ධන  හා   වනජීවි  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) පසු ගිය වසර පහක පමණ කාලයක සිට අලි - 
මිනිස ් ගැටුම උග අතට හැරුණු අතර එමඟින් 
අදටත් මිනිස ් ජීවිත ෙමන්ම අලි සම්පතද විනාශ 
ෙවමින් පවතින බවත්; සහ 

 (ii) අවිධිමත්ව හා සැලසුමකින් ෙතොරව විදුලි වැටවල් 
ඉදිකිරීම තුළින් වන අලින්ෙගන් ගම්මාන ආරක්ෂා 
වීම ෙවනුවට අසාධාරණ ෙලස තමන්ෙග් ඉඩකඩම් 
හා ෙග්ෙදොර අහිමිවීෙමන් ගම්මානවල ජීවත්වන 
ජනතාව අසරණ භාවයට පත්වී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය කාලෙය්දී ඉදිකළ හා ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත 
විදුලි වැට ව ාපෘති ගණන ෙකොපමණද; 

 (ii) විදුලි වැට ඉදිකර ඇති දිසත්ික්ක සහ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බලපෙද්ශ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් වනවිට අකියව ඇති විදුලි වැටවල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; සහ 

 (iv) ඉහත (අ) (ii)හි සඳහන් සිද්ධීන්වලට මුහුණ දුන් 
ජනතාවට සාධාරණය ඉටු කිරීම පිණිස හා එවැනි 
පැමිණිලි භාර ගැනීමට නිසි කමෙව්දයක් 
අමාත ාංශය තුළ සථ්ාපනය කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த ஐந்  ஆண் கள் ெதாடக்கம் யாைன-
மனித ேமாதல் தீவிரமைடந் ள்ள டன் 
இதனால் மனித உயிர்க ம் யாைன வள ம் 
அழிவைடந்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 ( i i) ைறசாரா விதத்தி ம் திட்டமிடப்படாத 
வைகயி ம் மின்சார ேவ கள் நிர்மாணிக்கப் 
ப வதன் ஊடாக காட்  யாைனகளிடமி ந்  
கிராமங்கைளப் பா காப்பதற்குப் பதிலாக 
அநீதியான ைறயில் தம  காணிகள் மற் ம் 

கைள இழப்பதன் லம் கிராமங்களில் 
வா ம் மக்கள் நிர்க்கதி நிைலக்கு 
உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மற் ம் 
நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசித் ள்ள மின்சார 
ேவ  க் க த்திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 ( i i) மின்சார ேவ கள் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
மாவட்டங்கள் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
ஆ ைகப் பிரேதசங்கள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்றளவில் ெசய ழந் ள்ள மின்சார ேவ  
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன ெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (அ) (i i )  இல் குறிப்பிடப்பட்ட 
சம்பவங்கைள எதிர்ேநாக்கிய மக்க க்கு நியா 
யத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் இவ்வாறான 

ைறப்பா கைள ஏற் க்ெகாள்வதற்கும் உாிய 
ைறைமெயான்  அைமச்சில் நி வப் 

பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன் 
 
 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the elephant-human conflict has been 
aggravating for the last five years and 
damages are being caused to human lives 
and the elephant resource; and 

 (ii) due to informal and disordered construction 
of electric fences, instead of their villages 
being protected, the people living in the 
villages have become helpless, having 
unfairly dispossessed of their homes and 
lands? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i) the number of electric fence projects that 
have been carried out in the recent past and 
the number of electric fence projects 
proposed to be carried out; 

 (ii) separately, the districts and Divisional 
Secretaries' Divisions where electric fences 
have been put up; 

 (iii) the number of electric fences that have 
become defunct at present; and 

 (iv) whether a proper mechanism has been set 
up in the Ministry to receive the complaints 
of the people who had faced the situations 
given in (a) (ii) above, in order to serve 
justice to them? 

(c) If not, why? 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) විදුලි වැට ඉදිකිරීම තුළින් ඉඩම් සහ ෙග්ෙදොර අහිමි 
වීම සම්බන්ධව වාර්තා වී ෙනොමැත. 

  දැනට ඒ පෙද්ශවලින් අපට ෛදනිකව වාර්තා 
ලැෙබනවා. අපට ලැෙබන වාර්තා අනුව පියවර 
ගැනීමට අප කටයුතු කරනවා. අපි ඒ ජනතාවට 
අලුතින් රක්ෂණ කමයකුත් ඇති කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙම් අය වැය විවාදෙය් මෙග් කථාෙව්දී ඒ 
ගැන මා පකාශ කරනවා. නමුත්, මා ෙම් 
අවසථ්ාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, ලබන ජනවාරි 
මාස ෙය් ඉඳලා ඒ අයෙග් නිවාස සම්පූර්ණෙයන් 
හදලා ෙදන්න ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත තුමා 
සමඟ අපි දැන් සාකච්ඡා කර තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයත් එක්ක මෙග් 
අමාත ාංශය දැන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා, ඒ 
අයෙග් විනාශ වූ ෙභෝග පමාණය බලලා කෘෂි 
රක්ෂණය තුළින් වන්දියක් ලබා ෙදන්න. 
රක්ෂණය කරන ෙකොට ෙගොවිජන ෙසේවා 
සහතිකයක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ සහතිකය යටෙත් 
විනාශ වූ ෙභෝග පමාණයට වන්දි ෙගවීමට අපි 
පියවර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම දැන්ම 
ඒක පකාශ කරන්න කැමැති නැහැ.  

  නමුත්, ෙකටිෙයන් මා ඒ ගැන කියනවා. 
අමාත ාංශ හතරක් එෙසේ එක්ව කටයුතු කරනවා. 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශයත් එක්කත්, 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය එක්කත් එකතු වී කටයුතු 
කරනවා. ෙමෙලස එක් වුණු අමාත ාංශ හතරකින් 
ලැෙබන සහන හා රක්ෂණ කම තුළින් අපි 
ෙගොවියාට, ඒ අහිංසක අයට සහනයක් සලසා 
ෙදනවා.  

(ආ) (i) වනඅලි මිනිස ් ගැටුම පාලනය කිරීෙම් එක් 
විසඳුමක් ෙලස විදුලි වැට ඉදිකිරීම සිදු කරන අතර 
පසු ගිය කාලෙය්දී ඉදි කළ විදුලි වැට කිෙලෝමීටර් 
2,900ක් පමණ ෙව්. ඉදිරිෙය්දී ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත 
විදුලි වැට පමාණය කිෙලෝමී ටර් 3,000ක් පමණ 
ෙව්.  

  ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාව ව ටා අලි-මිනිස ්
ගැටුම තිෙබන පෙද්ශවල තව කිෙලෝමීටර් 3,000ක 
පමාණයක විදුලි වැට ගහන්න තිෙබනවා. ෙම් 
ගහනවා; ෙම් කඩනවා. ඒවා කඩන්ෙන් කවුද? 
අලිත් දැන් කපටි ෙවලා. මම ෙම් දවසව්ල එක් එක් 
දිසත්ික්කවලට යනවා. මම ගිය සුමාෙන් බුත්තලට 
ගියා. අලියා ගිහින් දෙළන් කම්බිය උසස්ා විදුලි 
වැට කඩා දමා තිබුණා. ඊළඟට, අලියා කණුවක් 
ගන්නවා; කණුෙවන් ගහලා යනවා. අපි ළඟ 
පින්තූර තිෙබනවා. ඉසේසල්ලා ෙලොකු අලි ටික 
යනවා. ඊට පසුව අලි පැටවු ටික තල්ලු කර ෙගන 
කම්බිෙයන් පැන පැන යනවා, හරියට අපි 
ෙහොරකම් කරන්න යනවා වාෙග්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කටුගම්පළ අලිෙයක් ෙවන්න ඇති. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ කටුගම් පළ බඩු ෙනොෙවයි. නියම බඩු ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් 

තැන්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
මිනිසුන් දර කපන්න - 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ අලින්ෙග් හැටි. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, හැටි එෙහම තමයි. අලි එෙහම තමයි. [බාධා කිරීමක්] 

ඒකෙන්, දැන් වැඩ ෙපන්වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, දර කපන්න, කැළෑ කපන්න අෙප් 

මිනිසුන්ම කම්බි කපා ෙගන යනවා.  
(ආ)  (ii)  විදුලි වැට ඉදි කර ඇති දිසත්ික්ක හා පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. මම 
එම ඇමුණුම සභාගත* කරනවා. 

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව 
කලාපෙය් මුතුගල ෙබෝධිෙගොඩආරුව කියන 
සථ්ානය දැනට වතුෙරන් යට ෙවනවා. අපි දැන් 
ගමත් එක්ක කථා කරනවා. ගෙම් සමහර අය 
බෙලන් ගිහිල්ලා ඒ මායිම්වල ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කරනවා. අපි ඒ ප ශන් විසඳාෙගන යනවා.  ඊෙය් 
ෙපෙර්දා දවසක අම්පාර දමෙන්ෙවල පෙද්ශෙය් 
අලි රෑනක්ම ගියා. ෙමොකද ඒ? වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වෑකණ්ඩිය හදන්න 
ගිහිල්ලා කම්බිය කපලා තිෙබනවා. එතැනින් අලි 
රෑනම ගියා. ඒ ගැන  වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා 
මම එසප්ීටත් කිව්වා. මම අද දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමා එක්ක එතැන බලන්න යන්නයි 
හිටිෙය්. නමුත් එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්න තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, බාධා ෙනොකර 

ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.   
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් විදුලි වැට නඩත්තුවට සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් 1500ක් 

අපි දැන් අනුයුක්ත කරෙගන ඉන්නවා.  තව 1500ක් අපි ගන්නවා.  
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම් මායිම්  ආරක්ෂා කරන්න.  මම කියන්න 
ඕනෑ,- [බාධා කිරීමක්]අෙන්! ඉතින් ඔබතුමාෙග් වැඩ.  අලි වැටට 
වඩා  ඔබතුමාට ෙවන වැඩ තිෙබනවා ෙන්.  ඔබතුමා හරි 
වැඩකාරයා.[බාධා කිරීමක්] 
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———————————— 
*පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
* பதில் உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
*  Answer Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමාෙග් උපන්දිනය නිසා අද ටිකක් ''චූන්'' ෙවලා. ෙමොකද, 

අද ඔබතුමාෙග් ෙහෝෙමෝන වැඩි ෙවලාද? අද එතුමාට ෙමොකක් හරි 
මඟුලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද උත්පත්ති දිනෙය් එතුමාෙග් 
ෙහෝෙමෝන වැඩිෙවලා. ෙමොකක් හරි by-product එකක් පිටෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා අලිෙහෝෙමෝන දා ගන්න එපා.  පෙව්සම් 
ෙවන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] උපන් දිෙන්ට 
මෙගන් තෑග්ගක් ගන්න හරි ආසයි ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා මම දැන් තුන් හතර වතාවක් කිව්වා ඔය 

disturb කරන එක නවත්වන්න. අපට අය වැය විවාදය සඳහා 
ෙව්ලාව ඉතුරු කර ගන්න තිෙබනවා.  ෙමතැන විහිළුවක් කර 
ගන්න එපා.   

ගරු ඇමතිතුමා පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහෝෙමෝන  නිසා එතුමා අද ''චූන්'' 

ෙවලා. එයාට අලි ෙහෝෙමොන ඇවිල්ලා. ඒ ක ෙන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරය ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය ෙමච්චර කල් නිලධාරින්ටයි, 

ෙද්ශපාලනඥයන්ටයි බැණලා ගම්වල නිකම් හිටියා. දැන් අපි 
ගම්වලට වගකීම ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒකටත් පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න තිෙබන්ෙන් (ආ) (iii) පශ්නයට. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
(ආ) (iii) ෙම් වන විට ඉදි කරන ලද විදුලි වැටවල් 04ක් 

අකිය තත්ත්වෙය් පවතී. ඒවා නම්, 

 
 (iv) අලි සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණ ජාතික 

පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම හරහා අලි මිනිස ්
ගැටුම තවදුරටත් අවමෙකොට මිනිස ්ජීවිත ෙමන්ම 
වන අලින්ෙග් සංරක්ෂණ කටයුතු කර ගැනීමට 
අවශ  සැලසුම් ෙම් වන විටත් සකසේකොට 
අවසන්ව ඇත. 

  විදුලි වැට ඉදි කිරීම ෙහේතුෙවන් යම් ඉඩමක් 
තමුන්ට අහිමි වන බව දන්වන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව 
අවශ  පියවර ගැනීමට වනජීවි අධ ක්ෂ ජනරාල්ට 
හැකියාව ඇත. 

  අපි ෙම්  ඔක්ෙකෝටම පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කටයුතු ගමට 
බාරෙදනවා. ගමත් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා. 
ඊළඟට, අලියා අකැමැති ෙද්වල් ටිකක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙමොනවාද? තල්ගස.් යාපනෙය් දිසා 
ෙල්කම්තුමාට තල් පැළ ලක්ෂ 3ක් දීලා තිෙබනවා. 
අපි ඒවා දැන් ඒ ගම්වල අයට ෙබදනවා. The Hon. 
Members from Jaffna  know that.  [බාධා 
කිරීමක්]   

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නිදිකුම්බා? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, නිදිකුම්බා නම්,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ඒ ගැන අය වැය විවාදෙය්දී කථා 

කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

  විදුලි වැට යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමට  ගන්නා 
පියවර 

01 ෙපොෙළොන්නරුව 
කලාපය 

  

  මුතුගල 
ෙබෝධිෙගොඩආරුව 
කි.මි.7 

ෙමම විදුලි වැට ජනතාවෙග් කුඹුරු 
පැවතීම ෙහේතුෙවන් විල්ලු පෙද්ශයක ඉදි 
කිරීම ෙහේතුෙවන් ජලෙයන් යටවීම නිසා  
අකිය වී ඇත.  ඉදිරිෙය්දී විදුලි වැට 
ගම්මාන මායිෙමන් ඉදි කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත ය. 

  දමෙන්ෙවල නුවරගල 
සිට පහලයක්කුෙර් 
කි.මි.28 

මහවැලි අධිකාරිෙයන් ඉදි කළ විදුලි 
වැටකි. කිහිපවරක් පුනරුත්ථාපනය 
කළද අකියව ඇති බැවින් එම විදුලි වැට 
පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අෙප්ක්ෂිතයි. 

02 දකුණ කලාපය   

  කුඩා ඉඳිවැව 
මලලආර කි.මි. 10 

විදුලි වැට කම්කරුවන් ෙයදුවද ෙම් වන 
විට නඩත්තුෙවන් ඉවත්ව ඇති බැවින්, 
වැට නඩත්තුව සිදු ෙනොවීෙමන්  අකිය වී 
ඇත. විදුලි වැට නඩත්තුවට සිවිල් 
ආරක්ෂක භටයන් ෙයදවීමට 
අෙප්ක්ෂිතව ඇත. 

03 ඌව කලාපය   

  කිරිඳිඔය ෙදෙමෝදර 
කි.මි. 20 (පැලවත්ත 
සීනි සමාගෙම් විදුලි 
වැටකි) 

වැට පුනරුත්ථාපනය කර සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නඩත්තු 
කටයුතු සිදුකිරීම භාර දීමට අෙප්ක්ෂිතය. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මී මැසි ෙපට්ටි හදනවා. ෙදහි, හණ  ආදී 

ෙද්වල්  වවනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා, තව අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අලි වැටවල් ගැසීම තුළින් 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අලින් ගම් වැදීම නැවැත්වීම විතරයි. 
අලින් ගම් වදින්ෙන් ආහාර සහ ජල පශ්නය නිසායි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැටලුව විසඳන්න යම්   කියා මාර්ගයක් 
ගන්නවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මිනිහා අලියාෙග් ගමට ගියාම හරිද?  ඔබතුමා අලියාෙග් ගමට 

ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා හිතමු. ඔබතුමාෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙමොකද කෙළේ? අලියාෙග් ගෙම් ෙගවල් තිස් ගණනක් හදලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. කැකිරාෙව්. ඉතින් අලියා ඔබතුමා 
පස්ෙසේ එන්ෙන් නැද්ද? ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කසාද බඳින්න 
වෙග් අලි එනවා. ෙමතුමාෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් හිතුවක්කාර 
විධියට ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ෙගදර ඇරියා. ඒක හරි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක්. වනජීවි  සංරක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් රක්ෂිතයක් ෙලස ගැසට් කරලා තිෙබන 
පෙද්ශ ඇතුෙළේත් ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. මම ෙම් පිළිබඳව 
පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ ගිය සුමාෙන් ජනාධිපති නිල නිවෙසේ 
පැවැති සංවර්ධන රැස්වීෙම්දී ජනාධිපතිතුමා ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස්තුමාට කිව්වා, වහාම ඒ අය  ඒ  ඉඩම්වලින් ඉවත් 
කරලා ෙවනත් ඉඩම් ෙසොයලා පදිංචි කරවන්න කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ලංකාෙව් ඉන්න නිලධාරින් 
ඔක්ෙකෝම එතැන හිටියා. ඇමතිවරුත් හිටියා. අගමැතිතුමාත් 
හිටියා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,  වන අලින්ට  ආහාරයට ගන්න 

පුළුවන් ශාක අලි වැටවල් ආශිතව වගා කරනවා කියලා පසු ගිය 
කාලෙය් කිව්වා. දැන් ඒ ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙවනවාද? 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොනවාද වවනවා කිව්ෙව්? 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අලි ඉන්න කැළෑවල, අලින්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ශාක 

වගා කරනවා කිව්වා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ෙනොෙවයිෙන් එෙහම කිව්ෙව්. අනුරාධපුෙර් ඇමතිතුමා 

තමයි එෙහම කිව්ෙව්. කැෙළේ ඇතුෙළේ වවනවා කියලා මම කිව්ෙව් 
නැහැ. නමුත් අපි ඒ ගැනත් බලනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම 
ඒ පශ්නයටත් උත්තර ෙදන්නම්. 

අද මින්ෙන්රිය කැෙළේ අක්කර 250ක විතර පෙද්ශයක කටු 
උණ පඳුරු වගයක් වැවිලා. ඒවා ඔක්ෙකෝම ගලවා ඉවත් කරන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගලවා ඉවත් කරන්න ෙවලා තිෙබන එක 
ඇත්ත. අපි ඒ වාෙග් තැන්වල ඒ ශාක වගාව  කරනවා. අෙප් යාල 
මහා භූමිය ආරක්ෂා කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. යාල භූමිෙය් 
තිෙබන පලු ගස් ටික සම්පූර්ණෙයන් මැරීෙගන එනවා. ඒ ගැන 
ෙසොයා බලන්න කියලා මම විෙශේෂඥ ෛවද  කණ්ඩායමක් 
යැව්වා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත තුමා, අය වැය විවාදෙය්දී ඔබතුමාට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න 

එපායැ. කකුල් ෙදෙක් අලි තමයි ෙම්  විනාශය කරන්ෙන්. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. දැන් අතුරු පශ්න ෙදකක් 

ඇහුවා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

කලාවැව ජාතික උද ානයට සහ කහල්ල - පල්ෙලකැෙල් 
අභය භූමියට කැකිරාව ආසනෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 40ක් 
ඇතුළත් ෙවනවා. එතෙකොට, ෙම් ජාතික උද ානයට සහ අභය 
භූමියට ඇතුළත් ෙවන ඉඩම් ෙවනුෙවන් ජනතාවට ඉඩම් ලබා 
ෙදනවාද? ඒ ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන් කැකිරාව බල පෙද්ශෙයන්මද, 
නැතිනම් ෙවන ෙකොෙහන්වත්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම හැම දිස්තික්කයකම ෙම් වන විට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම 

දිසා ෙල්කම්වරුන්ට පවරා තිෙබනවා, මන්තීතුමන්ලා සමඟත්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සමඟත්, ජනතාව සමඟත් ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව කථා කරන්න. මට ෙම් අලි මිනිස් ගැටුම ඉවරයක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම, ජාතික උද ාන තුළ හරක් ඉන්නවා. උඩවලව 
ජාතික උද ානෙය්  හරක් 10,000ක් විතර ඉන්නවා. අම්පාෙර් 
ඉන්නවා හරක් 40,000ක් විතර. ෙජෝන්ස් කීල්ස්ලා ෙග්, 
කාගිල්ස්ලාෙග්. මම දිස්තික්ක මට්ටමින් දිසා ෙල්කම්ට බලය දීලා 
තිෙබනවා, අෙප් නිලධාරින් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න.  ෙම් මායිම් ඉවත් කරනවා නම් අපි සාධාරණ විධියට 
බලන්නම්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් පදිංචි කරපු අය ඉවත් කරලා අපි ඒ 
අයට ෙවනත් ඉඩම් ෙදනවා. ෙම් හරක් පශ්නය හරි පශ්නයක් ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එදා අනුරාධපුරයට ආපු ෙව්ලාෙව් 
නිෙයෝගයක් දුන්නා ජන කමිටු හදන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දිස්තික්කවල සෑම තැනම ගිහිල්ලා මහන්සි ෙවලා කටයුතු 
කළාට, නිලධාරින්ට එච්චර උනන්දුවක් නැහැ. මම කියලා, 
කියලා, කියලා පසු ගිය බහස්පතින්දා තමයි  මෙග්  කැකිරාව 
ආසනෙය් ජන කමිටුව කැඳව්ෙව්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින් මම ජන කමිටුවක් දීලා ඇතිෙන්. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා කිව්වාට ඒ නිලධාරින් එන්ෙන් නැහැෙන්.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එන්ෙන් නැත්නම් ෙබල්ෙලන් අල්ලා ගන්න. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒකට කමක් නැද්ද? ඔබතුමා අවසර ෙදනවා ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අපට ඉන්ෙන් සුළු නිලධාරින් පිරිසක්. ඒ අයත් මිනිස්සුෙන්. ඒ 

අයත් සාධාරණයි. ජාතික උද ාන, අභය භූමි හැම තැනම විදුලි 
කම්බි කඩනවා. ඒක ඔබතුමා දන්නවා. අෙප් මිනිස්සු කරන වැරදි 
නිසායි අලි- මිනිස් ගැටුම ඇති ෙවන්ෙන්. අලියා නරක සෙතක් 
ෙනොෙවයි. මම ඒක පැහැදිලිව කියනවා. අෙප් වැරදි නිසායි ෙම් 
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සතුන්ට කන්න ''හක්ක පටස්'' 
තියනවා. මනුෂ යන්ට හිරිහැරයක් වුණාම විතරක් ෙනොෙවයි 

නීතිය කියාත්මක විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. මම ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා, මින් ඉදිරියට  සතුන්ට වස විස කැව්ෙවොත්, හිංසා 
ෙකරුෙවොත්, සතුන්ට කන්න ''හක්ක පටස්' වැනි ෙද් තිබ්ෙබොත්,  
පරීක්ෂණ කරලා වැරදිකරුවන් ෙසොයා ෙගන ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන බව. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
*  සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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7. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
පවාහන  හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) 1977 සිට දීර්ඝ කාලයක් උඩුනුවර මැතිවරණ 
බලපෙද්ශය පුරා යටිනුවර ඩිෙපෝව මඟින් කමවත් 
බස ් රථ ෙසේවාවක් උඩුනුවර මඟී ජනතාවෙග් 
පහසුව සඳහා ෙයොදා තිබූ බවත්; සහ 

දිස්තික්කය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

අම්පාර අම්පාර, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය,  දමන, ලාහුගල, උහන, 
අඩ්ඩාලච්ෙච්න 

මඩකලපුව ෙකෝරෙළේපත්තුව දකුණ 

ෙපොෙළොන්න
රුව 

දිඹුලාගල, ඇලහැර, තමන්කඩුව, මැදිරිගිරිය, 
හිඟුරක්ෙගොඩ, වැලිකන්ද, ලංකාපු ර 

මාතෙල් විල්ගමුව, නාවුල, ලග්ගල, ගෙල්ෙවල 

තිකුණාමලය කන්තෙල්, ෙසේරුවිල, නගර හා කඩවත්, ෙමොරවැව 

අනුරාධපුරය රාජාංගණය, මහවිලච්චිය, තලාව, කැකිරාව, ගල්නෑව, 
පලාගල 

කුරුණෑගල නිකවැරටිය, ෙපොල්පිතිගම, ඇහැටුවැව, ගල්ගමුව, 
ෙකොටෙවෙහර, ගිරිබාව 

පුත්තලම නවගත්ෙත්ගම, කරුවලගස්වැව, වනාතවිල්ලුව, 
පුත්තලම 

මහනුවර මිනිෙප් 

නුවරඑළිය හඟුරන්ෙකත, වලපෙන් 

හම්බන්ෙතොට තිස්සමහාරාමය, හම්බන්ෙතොට, සූරිය වැව 

ෙමොනරාගල කතරගම, තණමල්විල, බුත්තල, වැල්ලවාය, 
ෙසවනගල 

රත්නපුරය ඇඹිලිපිටිය, වැලිෙගෙපොල 

වන්නිය වන්නි 

බදුල්ල මහියංගනය, කන්දකැටිය 
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 (ii) පාෙද්ශීය මට්ටමින් ඩිෙපෝ පවත්වා ෙගන යමින් 
පෙද්ශෙය් මඟී ජනතාවට පහසුකම් සැලසීම          
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් අරමුණ වූ 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) හි සඳහන් කාලය තුළ බස ්රථ ධාවනය 
කළ මාර්ග හා මාර්ග අංක කවෙර්ද; 

 (ii එම මාර්ගවලින් යටිනුවර ඩි ෙපෝව මඟින් ෙම් වන 
විට බස ්රථ ධාවනය ෙනොකරන මාර්ග කවෙර්ද; 
සහ 

 (iii) දැනට බස ්රථ ධාවනය කරන මාර්ග, මාර්ග අංක 
හා ෙව්ලාව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
  

(ඇ) (i) ෙම් වන විට යටිනුවර ඩිෙපෝව මඟින් ධාවනය 
නතර කර ඇති කලින් බස ් රථ ධාවනය කළ 
මාර්ගවල යළි බස ්රථ ධාවනය කරලීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; සහ 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනක සිටද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்ேசைவ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1977 தல்  நீண்ட காலமாக உ வர ேதர்தல் 
ெதாகுதி வ மாக யட் வர ப்ேபா 
வினால் ைறசார்ந்தெதா  ேப ந் ச் ேசைவ 
உ வர பயணிகளின் வசதி க தி ஈ ப த்தப் 
பட் ந்த  என்பைத ம்; 

 (ii) பிரேதச மட்டத்தில் ப்ேபாக்கைளப் ேபணிவந்  
பிரேதசத்தி ள்ள பயணிக க்கு வசதி ெசய்  
ெகா த்தல் இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் 
ேநாக்கமாக இ ந்தெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  காலத் 
தி ள் ேப ந் கள் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட்ட 

திகள் மற் ம் தி இலக்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  திகளில் யட் வர ப்ேபாவினால் 
தற்ேபா  ேப ந் கள் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப் 
படாத திகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேப ந் கள் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப் 
ப கின்ற திகள், தி இலக்கங்கள் மற் ம் 
ேநரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தற்ேபா  யட் வர ப்ேபாவினால் ஓட்டத்தில் 
ஈ ப த் தல் நி த்தப் பட் ள்ள ம், ன்னர் 
ேப ந் கள் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட்ட மான 

திகளில் மீண் ம் ேப ந் கைள ஓட்டத்தில் 
ஈ ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 
 (i) a proper transport service had been 

provided to the passengers of the 
Udunuwara area through the operation of a 
regular bus service throughout Udunuwara 
Electorate by the Yatinuwara Depot for a 
long period of time since 1977; and 

 (ii) the objective of Sri Lanka Transport Board 
was to provide services to the commuters 
of the area by maintaining depots at 
regional level;    

(b) Will he inform this House - 
 (i) the names and numbers of the routes in 

which busses were operated during the 
period mentioned in (i) above; 

 (ii) out of the aforesaid routes, the names of the 
ones in which busses are not operated at 
present by the Yatinuwara Depot; and 

 (iii)  the names and numbers of the routes in 
which busses are operated at present and 
the times of the turns of those buses?  

(c) Will he also inform this House - 
 (i) whether actions will be taken to 

recommence bus services in the routes in 
which buses had been operated by the 
Yatinuwara Depot and have been stopped 
at present; and 

 (ii) if so, of the date on which the aforesaid bus 
services will commence? 

(d) If not, why? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) යටිනුවර ඩිෙපෝව මඟින් උඩුනුවර ආසනෙය් ඉහත 
කාල වකවානුව තුළ බස ් රථ ධාවනය වූ මාර්ග 
පිළිබඳ ලැයිසත්ුවක් තිෙබනවා. එම ලැයිසත්ුව මා 
සභාගත* කරනවා. 

481 482 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

       (ii) මාර්ග 9ක් තිෙබනවා. එම ලැයිසත්ුව මා සභාගත* 
කරනවා. 

 (iii) ඇමුණුම 01 වශෙයන් දක්වා ඇත. ඇමුණුම 01 
සභාගත* කරනවා. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) යටිනුවර ඩිෙපෝව මඟින් උඩුනුවර ආසනය තුළ 
මාර්ග 09ක බස ් රථ ෙම් වන විට ධාවනය 
ෙනොකරන අතර, එම බස ්රථ ධාවනය කිරීම සඳහා 
ෙසේවක කණ්ඩායම් 13ක්, එනම් රියැදුරන් 
13ෙදනකු සහ ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් 13ෙදනකු 
අවශ  ෙව්. 

  යටිනුවර ඩිෙපෝෙව් දැනට සිටින රියැදුරන් සඛ ාව 
123ක් සහ ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් සංඛ ාව 122කි. 
ෙමම ෙසේවක කණ්ඩායම්වලින් ඵලදායි ෙසේවක 
සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්. 

  

රියැදුරන් 123න් 
 

අනුචිත ෙසේවෙය්  02 

සැහැල්ලු ෙසේවෙය්  06 

ෙසේවය තහනම් හා අත්හිටවූ  06 

එකතුව  14 

ඒ අනුව ඵලදායී රියැදුරු සංඛ ාව               109කි. 

ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් 122න් 

අනුචිත ෙසේවෙය්  07 

සැහැල්ලු ෙසේවෙය්  01 

ෙසේවය තහනම් වූ හා අත්හිටවූ  11 

එකතුව  19 

  ඒ අනුව ඵලදායී ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් සංඛ ාව 
103කි. 

  ෙපර සිටි අධිකාරින් විසින් රියැදුරු සහ 
ෙකොන්ෙදොසත්ර මහතුන් අනුචිත ෙසේවෙය් සහ 
සැහැල්ලු ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති බැවින් ෙමම 
තත්ත්වය පැන නැඟී ඇත. ෙමම තත්ත්වය මඟ 
හරවා ගැනීම සඳහා ෙමම ෙසේවක කණ්ඩායම් 
අදාළ ෙසේවයට ෙයොමු කරවීම සඳහා මා විසින් ශී 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල සභාපති මඟින් ඩිෙපෝ 
කළමනාකාරිත්වය ෙවත උපෙදස ් ලබා දී ඇත. 
නමුත් විවිධ වෘත්තීය සමිති සහ අදාළ ෙසේවක 
කණ්ඩායම්හි අකැමැත්ත මත ඔවුන් අදාළ 
රාජකාරින් සඳහා වාර්තා කර ෙනොමැත. ෙමම 
තත්ත්වය ඉදිරිෙය්දී සමතයකට පත් කර 
ගැනීෙමන් පසු ඉහත ධාවනය ෙනොකරන 
මාර්ගවල බස ්රථ ධාවනය කරවීමට කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්. 

  ගරු මන්තීතුමනි, එහි සිදු වී තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමයයි. අෙප් ආණ්ඩු ෙදක කාලය තුළදීම එහි 
සිටින රියැදුරන් සහ ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් ඒ ඒ 
කාර්යයන් සඳහා ෙයොදවා ගන්ෙන් නැතුව ''අනුචිත 
ෙසේවය'' කියා ෙවනත් කාර්යාලවල ෙසේවයට 

ෙයොදවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අනුචිත 
ෙසේවෙය් සිටින අය ඉන්නවා, සැහැල්ලු ෙසේවෙය් 
සිටින අය ඉන්නවා, මෑත කාලෙය්දී වැඩ තහනම් 
වූ අය ඉන්නවා. ෙම් ආකාරෙයන් රියැදුරන් සහ 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් ගණනාවක් ඉන්නවා. මුළු 
මහනුවර දිසත්ික්කය තුළ ගත්තත් අනුචිත 
ෙසේවෙය් සිටින අය ඉන්නවා. මුළු ලංකාෙව්ම 
රියැදුරන්, ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් සහ කාර්මිකයන් 
1,052ෙදනකු පමණ අනුචිත ෙසේවෙය් ඉන්නවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අනුචිත ෙසේවෙය් ෙයදීම 
පිළිබඳව අපට තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ඔවුන් අනුචිත ෙසේවෙයන් ඉවත් කරලා බස ්රථවල 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් හා රියැදුරන් ෙලස කටයුතු 
කරන ෙලසට මා දන්වා තිෙබනවා. නමුත් 
වෘත්තීය සමිති පැත්ෙතන් ඒ සඳහා විශාල 
විෙරෝධයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ 
පිළිබඳව දැනට වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. ඒ දිසත්ික්කය තුළින්ම රියැදුරන් 
13ෙදනකු සහ ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන් 13ෙදනකු 
ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. මා ඊෙය්ත් ඩිෙපෝ 
කළමනාකාරවරුන්ට උපෙදස ් දුන්නා, අතිරික්ත 
තැන්වලින් 13ෙදනකු එවන්න කියලා.  

  ඒ අයව එවපු හැටිෙය්ම ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කර, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉල්ලීම පරිදි නැවත බස ්
ධාවනය කරවීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා මට 
සුළු කාල පරාසයක් ෙදන්න. ෙමොකද, සෑම 
වෘත්තීය සමිතියක්ම ෙමවැනි අනුචිත අයව නැවත 
ෙසේවයට ගැනීම පිළිබඳව විෙරෝධය පළ කර 
තිෙබනවා. ෙමහිදී වෘත්තීය සමිතිත් සමනය කර 
ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒකයි මට තිෙබන 
පශන්ය. 

 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  මම හිතන විධියට  මාර්ග 85ක බස් 
ධාවනය කරන්න නියමිතව තිබුණත්,  අද දවෙසේත් මාර්ග 64ක 
පමණයි ෙම් වන විට බස ් ධාවනය වන්ෙන්. මාර්ග 21ක  බස ්
ධාවනය සිදු වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම යටිනුවර ඩිෙපෝෙව් 
රියදුරු සහ ෙකොන්ෙදොස්තර පුරප්පාඩු පවතිනවා.  ෙම් පශ්නය 
කඩිනමින් විසඳා දුන්ෙනොත් තමයි ජනතාවට පහසුවක්  වන්ෙන්. 
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාම තමයි ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන්නට 
ඕනෑ.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒක දන්නවා. නමුත් අපට පශ්නයක් 

තිෙබනවා. රියදුරු සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් ඇතුළු මුළුමහත් 
ලංගම ෙසේවය සඳහාම මාසයකට විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා.  
අපට රුපියල් බිලියනයක්  ලබා දීම ගැන  භාණ්ඩාගාරයට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  ෙම් සඳහා අවශ  මුදල් පමාණය ගණනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි Treasury එකත් එක්ක කථා කර 

483 484 

[ගරු  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, වැඩි වැඩිෙයන් ෙම් විධියට අනුචිත ෙසේවෙය් 
ෙයෙදමින්,  තමන්ට නියමිත රාජකාරී ෙනොකර ෙවනත් රාජකාරී 
කරන අවස්ථාවන්හිදී භාණ්ඩාගාරයත් ඒ පිළිබඳ යම් යම් මත 
පකාශ කරනවා. මම ඒ ෙදපැත්තම සමනය කරලා ෙම් වැඩය 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා මට ෙපොඩි කාල ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.  එෙහම නම් එය 

ඉක්මනින්ම විසඳා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  මටත් අතුරු පශ්නයක් අහන්න  

අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මහනුවර දිස්තික්කය පමණක් ෙනොෙවයි මාතර දිස්තික්කයටත් 

ෙමය අදාළ වන නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන මා 
දැනගන්න කැමැතියි.  මුළු රෙට්ම ඒ ඒ  ඩිෙපෝවල තිෙබන රියදුරු 
සහ ෙකොන්ෙදොස්තර පුරප්පාඩු පිළිබඳව  ඌනතා සහ අතිරික්තයන් 
පිළිබඳව සලකා බලා  - අර ගුරු ෙසේවෙය්දී ගුරු තුලනය කරනවා 
වාෙග්-  එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ඔබතුමාට දළ 
වශෙයන් ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවයිද? ෙමොකද, ෙම් ඌනතා 
නිසා අද අකුරැස්ස ඩිෙපෝෙව්ත්  බස් ධාවනය නැවතිලා තිෙබනවා.  
රට විධියට ගත්ෙතොත් අතිරික්තයක් ඇති. නමුත්  ඩිෙපෝෙවන් 
ඩිෙපෝව සලකා බලන විට ඌනතා තිෙබනවා. ඒ නිසා පළාත් අනුව 
එම ඌනතා  සමනය කරන්න - තුලනය කරන්න- ඔබතුමාට 
ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවයිද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් සහ වෘත්තීය සමිතිවලින් ලැෙබන 

සහෙයෝගය අනුවයි කාලය ගත වීම තීන්දු කරන්න ඕනෑ.  ඒ 
ඩිෙපෝවල වැඩිෙයන් සිටින අයව ෙවනත්   තැන්වලට මාරු කළාම 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් එනවා; වෘත්තීය සමිතිවලින් බලපෑම් එනවා. 
ඒ කිසිවක් කරන්ෙන් නැත්නම් සතියක් ඇතුළතදී මට ෙම් වැඩය 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි,  ඊෙය් -ෙපෙර්දාත් වාර්තා පළ වුණා, වෘත්තීය 

සමිතිවලින්  බාධා තිෙබනවාය කියලා. වෘත්තීය සමිති කිව්වාම 
අපියි,  ඔබතුමන්ලායි ෙදෙගොල්ලන්ම ඉන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක. 

මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන්, අප 
ෙදෙගොල්ලන් නිෙයෝජනය කරන වෘත්තිය සමිති ගැනද, නැත්නම් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වෘත්තිය සමිති ගැනද? එෙහමත් 
නැත්නම් ඒ සියල්ලම ගැනද?  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
සියලුම වෘත්තිය සමිති එක ෙගොන්නකට හැදිලා තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-178/'15-(1), ගරු (ෛවද ) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස් 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද ) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස් මහතා 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

2014 වර්ෂෙය් පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් :  
විස්තර 

2014இல் ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள்: விபரம் 

 RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMMES IN 2014: 
DETAILS 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විද ා,  තාක්ෂණ  හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 
කාර්යයන් සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මුදල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
ෙලස  ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම මුදල වැය කළ පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 
වැඩසටහන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; සහ 

 (iv) එම වැඩ සටහන් මගින් රටට ලැබුණු පතිලාභ 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නව නිපැයුම්කරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා එවකට 
පැවති තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශය සිදු 
කරන ලද කටයුතු කවෙර්ද;  

 (ii) 2014 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් වූ නව නිපැයුම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම නව නිපැයුම්  ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයන් 
කවුරුන්ද; සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ඔවුන්ට ලබා දුන් අනුගහයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) (i) පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙවන් 
කරන මුදල වැඩි කර ගැනීමට  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, වැඩි කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල 
ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) එම මුදල වැය කිරීමට ඇති සැලසුම කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 4ஆம் ஆண் ல் ஆராய்ச்சி மற் ம் 
அபிவி த்திப் பணிக க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைகயின் ெப மதி ெமாத்த 
உள்நாட்  உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட 
ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஊடாக நாட் ற்கு 
கிைடத்த நன்ைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) த்தாக்குநர்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக அப்ேபா 
தி ந்த ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி 
அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட பணிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2014   ஆம் ஆண் ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட  
த்தாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  த்தாக்கங்கைள சமர்ப்பித்தவர்கள் 
யாவெரன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட அ சரைணகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திப் பணிக க்கு 
ஒ க்கப்ப ம் பணத்ெதாைகைய அதிகாிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதிகாிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்ப ம் 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைகைய ெசலவி வதற்காக ள்ள 
திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Science, Technology and  

Research: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the amount of money allocated for research 
and development purposes in the year 
2014; 

 (ii) the value of said allocation as a percentage 
of the Gross Domestic Product; 

 (iii)  separately, the research and development 
programmes on which the said amount of 
money was spent; and 

 (iv)  the benefits derived by the country through 
such programmes?   

(b) Will he state- 

 (i)  the activities carried out by the then 
Ministry of Technology and Research to 
encourage inventors; 

 (ii)  inventions submitted in the year 2014;  

 (iii)  the names of persons who submitted said 
inventions; and 

 (iv)  the support extended to them?  
 

(c) Will he also inform this House-  

 (i)  whether action will be taken to increase the 
allocation for research and development 
purposes; 

 (ii)  if so, the amount of money expected to be 
so increased; and 

 (iii)  the plan to spend the said amount of 
money?  

(d) If not, why?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 2,497කි.  

 (ii) සියයට 0.03 (දළ වශෙයන්)   

 (iii) ජාතික වශෙයන් වැදගත් වන්නා වූ පහත සඳහන් 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක 
කර ඇත. 

  1. බහු කාර්ය ගැමා පෘතුක්කාරක ව ාපෘතිය 

  2. නැෙනෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  3. ආහාර හා ඖෂධ සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  4. ෛජව තාක්ෂණය සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  5. ජාතික ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ 
 පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් 

  6. නව නිපැයුම් ආශිත සංවර්ධන වැඩසටහන් 

  7. මූලික අධ යන සංවර්ධන වැඩසටහන් 

487 488 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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  8. ගහෙලෝකාගාරය සඳහා නව පක්ෙෂේපණ 
 යන්තයක් ලබා ගැනීෙම් ව ාපෘතිය 

  9. විදුලි සන්ෙද්ශ හා  ඉෙලක්ෙටොනික භාවිතය 
 සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ 

  10.කර්මාන්ත අංශ සඳහා අවශ  පමිතීන් හඳුන්වා 
 දීෙම් වැඩසටහන් 

  11.විද ාව පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන් 

  12.විද ාත්මක පුහුණුවීම් වැඩසටහන් 

  13.විදාතා වැඩසටහන යටෙත් බිම් මට්ටෙම් පුහුණු 
 හා සංවර්ධන වැඩසටහන් 

 (iv) 1. පරිසරයට හිතකර ෛජව ෙපොෙහොර, නැෙනෝ 
 පටල ෙයොදා ගත් විදුලි බුබුළු වැනි ශී ලාංකීය 
 නව නිපැයුම් මඟින්, ජාත න්තර කීර්තියක් 
 අත්කර ගැනීමට හැකිවීම. 

  2. නව නිපැයුම් ඇගයීමට ලක් කිරීම තුළින් නව 
 නිපැයුම්කරුවන් දිරිගැන්වීම මත ෙද්ශීය 
 වශෙයන් නව නිපැයුම් බිහි කිරීෙම් පවණතාව 
 වැඩි කිරීම. 

  3. ජාතික වශෙයන් හඳුනා ගත් වැදගත් පශන්, 
 එනම් හඳුනා ෙනොගත් වකුග ඩු ෙරෝගය, 
 සහල්වල ආසනික් තත්ත්වය, කිරි පිටිවල 
 ෙමලමයින් හා DCD සඳහා පර්ෙය්ෂණ කිරීම 
 හරහා විසඳුම් ෙසවීම 

  4. ලාභදායී ෙගොඩනැඟිලි තාක්ෂණය හඳුන්වා 
 දීමට හැකි වීම. 

  5. තාක්ෂණ පැවරුම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා 
 විදාතා තත්ත්ව සහතික හඳුන්වා දීම තුළින් 
 ගාමීය මට්ටෙම් සුළු හා මධ  පරිමාණ 
 කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම. 

  6. විවිධ ක්ෙෂේතවලට පමිතීන් හඳුන්වා දීම තුළින් 
 ෙද්ශීය  භාණ්ඩවල පමිතිය පවත්වා  ගැනීමට 
 ඉවහල් වීම හා එමඟින් ජාතික ආදායමට 
 දායකත්වය සැපයීම. 

  7. ජාතික වශෙයන් පුමඛතාව අනුව ෙපළ ගැසව්ූ 
 විෂය ක්ෙෂේත 10ක් ඇතුළත් කර ආෙයෝජන 
 රාමුවක් හඳුන්වා දීමට හැකි වීම. 

(ආ) (i) 1. ශී ලංකාෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ඇති ශී  
 ලාංකික නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් නව 
 නිපැයුම් දිරිගැන්වීම සඳහා ජනාධිපති සම්මාන 
 පදානය කිරීම. 

  2. "සහසක් නිමැවුම්" ජාතික නව නිපැයුම් 
 පදර්ශනය, තරගය සහ නව නිපැයුම් ෙවෙළඳ 
 ෙපොළ සංවිධානය කිරීම. 

  3. ශී ලාංකීය නව නිපැයුම් ජිනීවා අන්තර්ජාතික 
 නව නිපැයුම් පදර්ශනය සහ තරගය සඳහා 
 සහභාගී කරවීම මඟින් අන්තර්ජාතික සම්මාන 
 දිනා ගැනීමට සහ අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳ 
 ෙපොළ හඳුනා ගැනීම සඳහා අවසථ්ාව උදා 
 කරදීම. 

  4. විවිධ ෙපෞද්ගලික ආයතන හා නව 
 නිපැයුම්කරුවන් සම්බන්ධ කරවමින් ෙවෙළඳ 
 ෙපොළ අවසථ්ා ලබා ගැනීමට සහාය වීම. 

  5. නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් අරමුදල මඟින් නව 
 නිපැයුම් වාණිජකරණය සඳහා මූල  ආධාර 
 ලබාදීම. 

  6. නව නිපැයුම්කරුවන්ට ශී ලංකා අෙළවිකරණ 
 ආයතනය හරහා ව ාපාර දැනුම ලබා දීම. 

  7. ෙයොවුන් නව නිපැයුම්කරුවන් දිරි ගැන්වීෙම් 
 අරමුණින් පළාත් පාසල් නව නිපැයුම් පදර්ශන 
 සංවිධානය කිරීම හා රූපවාහිනී රියලිටි 
 වැඩසටහන් පැවැත්වීම.  

 (ii) 2014 වසෙර්දී පහත අංශ යටෙත් නව නිපැයුම් 
174ක් ඉදිරිපත් වී ඇත. 

  පාසල් අංශය   - 54 
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  විවෘත අංශය   - 80 

  වාණිජ මට්ටමට ළඟා වූ නව නිපැයුම් 
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  මින් ජාත න්තර සම්මානලාභී නව නිපැයුම් පහත 
පරිදි ෙව්. 

  1. ආෙරෝග ශාලාවල විෂබීජ පාලනය කිරීම 
 සඳහා නිපදවන ලද දෑත් පිරිසිදු කිරීෙම් 
 පද්ධතිය (රන් පදක්කම් සමඟ ජූරිෙය් විෙශේෂ 
 ඇගයීම) 

  2. දියවැඩියා තත්ත්වය කල් තබා හඳුනා ගත 
 හැකි කැසිකිළි පද්ධතිය (රන් පදක්කම) 

  3. වැසුම් නාලය සහිත දියුණු කරන ලද 
 ෙකොන්ඩම් කැතීටරයක් (ෙලෝකඩ පදක්කම) 

  4. පහසු විදුලි පංකා පාලනය (ෙලෝකඩ පදක්කම) 

 (iii) ජාත න්තර සම්මානලාභී නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් 
කළ පුද්ගලයින් පහත පරිදිය. 

  1. මංජු ගුණවර්ධන මහතා (පර්ෙය්ෂණ විද ාඥ) 
 සහ ෙහේලි ෙසෙනවිරත්න මිය. 

  2. මංජු ගුණවර්ධන මහතා (පර්ෙය්ෂණ විද ාඥ) 
 සහ ෙහේලි ෙසෙනවිරත්න මිය. 

  3. මෙනෝජ් ගල්ගමුව මහතා සහ ආචාර්ය රිෂාඩ් 
 ෙමොෙහොමඩ් මහතා  

  4. එම්. අයිමන් ෆිෙරෝස ්මහතා 

  මීට අමතරව ජාතික මට්ටෙම් සම්මානලාභී නව 
 නිපැයුම්කරුවන් සිටී. එම නාමාවලිය සභාගත* 
 කරමි.  

 (iv)  1. ෙතෝරා ගත් නව නිපැයුම් සඳහා සම්මාන 
 (මුදල් ත ාග, ඵලක, සහතික පත) පදානය 
 කිරීම. 

  2. ෙතෝරා ගත් නව නිපැයුම් ජිනීවා අන්තර්ජාතික 
 නව නිපැයුම් පදර්ශනය සහ තරගය සඳහා 
 සහභාගි කරවීම. 

  3. ෙතෝරා ගත් නව නිපැයුම් සඳහා නව 
 නිපැයුම්කරුවන්ෙග් අරමුදලින් 
 වාණිජකරණය සඳහා මූල  ආධාර ලබා දීම. 

  4. ෙතෝරා ගත් නව නිපැයුම් ෙපෞද්ගලික 
 අෙයෝජකයින් මඟින් වාණිජකරණය කිරීම. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

   

  5. පුවත් පත් අතිෙර්ක මඟින් නව නිපැයුම් සඳහා 
 පචාරය ලබා දීම. 

  6. රූපවාහිනී වැඩසටහන් මඟින් නව නිපැයුම් 
 සඳහා පචාරය ලබාදීම තුළින් නව 
 නිපැයුම්කරුවන් දිරි ගැන්වීම හා හඳුන්වා දීමට 
 අවසථ්ාවක් ලබාදීම. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) රුපියල් මිලියන 1,700යි. 

 (iii) 1. නිනිති තාක්ෂණ ආයතනය (SLINTEC) 
 සඳහා බීෙජෞෂණ මධ සථ්ානයක් 
 (Incubation Centre) ෙගොඩනැඟීම.  

    එය ෙම් වන විට හදා අවසානයි. ෙදසැම්බර් 
 මාසය වන විට labs ගණනාවක් අප එතැනට 
 ෙගන යනවා.  

  2. නිනිති තාක්ෂණ ආයතනය (SLINTEC) 
 සඳහා කෘතිම රසායනාගාර විද ාගාරයක් 
 (Synthetic Chemistry) හා කෘතිම ෛජව 
 විද ාගාරයක් (Synthetic Biology) සථ්ාපනය 
 කිරීම. 

  3. ජාතික විදාතා මධ සථ්ානයක් ෙගොඩනැඟීම. 

  4. කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සඳහා නවීන 
 පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ෙගොඩනැඟිලි 
 ඉදිකිරීම හා හල්බරාෙව් දැනට අඩක් වැඩ නිම 
 කර ඇති විද ාගාරෙය් වැඩ ආරම්භ කිරීම. 

  5. ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව හා ජාතික විදාතා 
 පදනම යන ආයතන හරහා පර්ෙය්ෂණ කිරීම 
 සඳහා පතිපාදන ලබාදීම. 

  6. අභ වකාශ නිරීක්ෂණාගාරයක් 
 (Exploratorium) සථ්ාපනය කිරීම. 

  7. පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආෙයෝජන රාමුව 
 කියාත්මක කිරීම. 

  8. කල් පවතින හඳුනා ෙනොගත් වකුගඩු 
 ෙරෝගයට (CKDU) අර්ධ පිළියමක් ෙලස ජල 
 ෙපරනයක් හඳුන්වා දීම. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ගැන විෂය 

භාර ගරු අමාත තුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු 
ඇමතිතුමා (අ) (ii) ෙකොටසට පිළිතුර වශෙයන් කිව්වා, රෙට් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන 
කාර්යන් සඳහා ෙවන් කරන  මුදල දළ වශෙයන් සියයට 0.03ක් 
කියලා. ඇත්තටම රටක් විධියට අපි ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ. එයට 
ෙහේතුව, නිර්මාණ ශිල්පීන් - නව නිර්මාණ ෙසොයා ගන්නන් - තමයි 
රටක ෙකොඳු නාරටිය වන්ෙන්. 2016 අවුරුද්ද සඳහා ෙම් කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
විධියට අඩු ගණෙන් සියයට එකක් ඉක්මවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද? 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමා  ඇහුෙව් වැදගත් පශ්නයක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව් 
අවස්ථා කිහිපයකදීම නව නිපැයුම් පිළිබඳව සහ නව උත්පාදන 
පිළිබඳව උනන්දු කරවීෙම් වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකාව අද මැදි ආදායම් ලබන 
රටක්. 2020දී per capita incomeඑක ෙඩොලර් 8,000ට ෙගන 
යන්න නම්, ෙමතැනින් එහාට  අපි එය අත් කර ගන්න ෙවන්ෙන් 
පර්ෙය්ෂණ සහ innovationsවලිනුයි. Research and 
innovationsවලින් ෙහොයා ගන්නා වූ ෙද් කියාවට නැංවීම තුළින් 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය තරගකාරි ෙලස අපනයනය කරන්න තමයි 
ඔබතුමා ඔය කියන පර්ෙය්ෂණ සඳහා මුදල් වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් ආර්ථික විද ාව පැත්ෙතන් කථා 
කරන ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම්ක දකින්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ජපානය 
වාෙග් රටවල් සියයට 10ත්, සියයට 12ත් අතර පමාණයකුත්, 
ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් සියයට 8ත්, සියයට 9ත් අතර 
පමාණයකුත් පර්ෙය්ෂණ සහ  innovations සඳහා ආෙයෝජනය 
කරනවා. ඒ නිසා  ෙම් අංශයට මුදල් පතිපාදන වැඩි කර ගැනීමට 
අය වැය විවාදෙය්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාව උනන්දු කරවන්න 
කියලා ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කුමාරතුංග මුනිදාසයන් කියා තිෙබනවා, "අලුත් අලුත් දෑ 
ෙනොතනන ජාතිය ෙලොව ෙනොනඟී" කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙපර වරු  10.30 වන විට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්න අසා අවසන් කෙළේ  නැත්නම් අය වැය විවාදයට නියමිත 
කාලය සඳහා  බාධාවක් ඇති වනවා. ඒ නිසා ෙදවැනි අතුරු 
පශ්නය ඉක්මනින් අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කාලය ඉතිරි කරන්න අවශ  නිසා මම අතුරු පශ්න ෙදකයි 

අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අහන්ෙන් මෙග් ෙදවැනි 
අතුරු පශ්නයයි. ඊට අමතරව තවත් අතුරු පශ්න අහන්ෙන් නැහැ. 
එච්චරයි. ගරු ඇමතිතුමා මට කියනවා, අය වැය විවාදෙය් දී ෙම් 
පිළිබඳව කථා කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත්, මුදල් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් එක්කත් 
එකතු  ෙවලා ඔබතුමාත් ෙම් සටන ෙදන්න  කියලා මා ඔබතුමාට 
කියනවා. රට පුරා නව නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන් යම් 
නිර්මාණයක් සිදු කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට අදාළ 
අමාත ාංශයට ගියාම ඔවුන්ට අමිහිරි සිද්ධීන්වලට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා. විවිධ තැන්වලට ගියාම දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. පුවත් පත් මඟින් සහ මාධ ය මඟින් 
ෙමවැනි අයව උපස්තම්භනයට ලක් කරලා, ඒ අයව ෙගන්වලා, 
අමාත ාංශය හරහා ෙම් අයව සෘජුව සම්බන්ධ කර ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ විදාතා 
මධ ස්ථානවල නිලධාරින් හරහා සිදු කිරීෙම් කාර්යට 
මුලපුරන්නට   අමාත ාංශයට  බැරි ඇයි? 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත ාංශය සඳහා අවුරුදු පහක 

සැලැස්මක් අපි හදලා තිෙබනවා.  එම ආයතන 13කම අවුරුදු 
පෙහේ සැලැස්ම තිෙබනවා. එහි පළමුවැනි අවුරුද්ද හැටියට 2016 
අවුරුද්ද සඳහා ෙවන් වන මුදල්වලින් ඒ කටයුත්ත කරනවා. අපි ශී 
ලංකා පදනම් ආයතනයට ලබන මාසෙය් 15වැනිදා විදාතා 
මධ ස්ථාන 266ක ඉන්න නිලධාරින් කැඳවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කියන ෙම් කාරණය වාෙග්ම පාසල් 1,500ක විද ා හා තාක්ෂණ 
සංගම් බිහි කිරීම සඳහා අෙප් ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙග් 
සහෙයෝගයත් ලබාෙගන ෙම් විෂය පචලිත කිරීම සඳහා වැඩ 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Inventors' Commission 
එෙකන් අපි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. ඔබතුමා කිව්ව 
ආකාරයට වාර්ෂිකව ලබා ෙදන ත ාග සහ සම්මානවලට අමතරව 
පාෙයෝගිකව ඒවා ෙයොදා ගන්න පුළුවන් අයව අදාළ කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතයට ෙයොමු කිරීම සඳහා regulator එකක් හැටියට  එය 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා  ෙකොමිෂන් සභාව මඟින්  කියාත්මක 
කරනවා. 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව :  රාජ  

මුදල් සාවද  පරිහරණය 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 

ஆைணக்கு : ைறேகடான அரச நிதிப் பயன்பா  
TELECOMMUNICATIONS REGULATORY COMMISSION: 

MISAPPROPRIATION OF STATE FUNDS   
 

 

13/’15 
10.ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i)   2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කර ගනිමින් සිල් 
ෙරදි ඇතුළු විවිධ දව  ඡන්ද දායකයාට ෙබදා දීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 600ක රාජ  මුදල් සාවද  
පරිහරණය සම්බන්ධෙයන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් එවකට සභාපති වූ, හිටපු 
ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග මහතා සහ 
එවකට අධ ක්ෂ ජනරාල් අනුෂ පැල්පිට යන අයට 
එෙරහිව ෙගන ඇති ආයතනික කියාමාර්ග 
කවෙර්ද;  

 (ii)   ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කරනු ලබන මුල  අපරාධ 
විමර්ශනයන්ෙග් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
සහ 

 (iii)  මහා පරිමාණ මුල  අපරාධයන් සම්බන්ධෙයන් 
කියාමාර්ග ගැනීමට අදාළ වගකිවයුතු බලධාරින් 
මැලි වන්ෙන් නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව ගන්නා 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   රජයට අහිමි වූ රුපියල් මිලියන 600ක මුදල 
අයකර ගැනීම සඳහා විෂය භාර අමාත වරයා 
වශෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (ii)   විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසෙම් මුදල් 
උපෙයෝගී කර ගනිමින් සිල් ෙරදි ෙබදා දීම 
හැරුණු විට 2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව සිදු 
කරන ලද අෙනකුත් රාජ  මුල   අවභාවිතයන් 
කවෙර්ද; සහ 

 (iii)   ඊට එෙරහිව ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2015 சனாதிபதி ேதர்தைல ைமயமாகக்ெகாண்  
சீல அ ஷ்டானத் க்கான ைடைவகள் 
உட்பட பல்ேவ  ெபா ட்கைள வாக்காளர் 
க க்குப் பகிர்ந்தளிப்பதற்காக பா 600 
மில் யன் அரச நிதி ைறேகடாகப் பயன்ப த் 
தப்பட்டைம ெதாடர்பாக அப்ேபாைதய 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 
ஆைணக்கு வின் தவிசாள ம் ன்னாள் 
சனாதிபதியின் ெசயலாள மான தி . ல த் 

ர ங்க மற் ம் பணிப்பாளர் நாயகம் தி . 
அ ர ெபல்பிட்ட ஆகிேயா க்கு எதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நி வன ாீதியான 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
நிதிசார் குற்றப் லனாய் களின் தற்ேபாைதய 
நிைலைம யா  என்பைத ம்; 

 (iii) பாாியளவிலான நிதிக் குற்றச் ெசயல்கள் 
ெதாடர்பாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு 
சம்பந்தப்பட்ட ெபா ப் வாய்ந்த அதிகாாிகள் 
தயக்கம் காட் வெதனில், இவர்க க்கு எதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசு இழந் ள்ள பா 600 மில் யன் 
ெதாைகைய அறவி வதற்கு விடயத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் ேமற் 
ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 
ஆைணக்கு வின் நிதிையப் பயன்ப த்தி சீல 
அ ஷ்டானத் க்கான ைடைவகள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டைம தவிர, 2015 சனாதிபதி 
ேதர்த டன் ெதாடர் ைடயதாக, அரச நிதிைய 

ைறேகடாகப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட ஏைனய சம்பவங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the action taken at institution level against 
the former Secretary to the President Mr. 
Lalith Weerathunga who was the then 
Chairman of the Telecommunications 
Regulatory Commission (TRC) and Mr. 
Anusha Pelpita who was the then Director-
General of the TRC regarding the 
misappropriation of Rs. 600 million of 
public funds for the purpose of distributing 
various items including Sil robes among 
voters targeting the 2015 Presidential 
Election; 

 (ii) the present status of the financial crime 
investigations that are being carried out in 
this regard; and 

 (iii) the steps that will be taken against the 
relevant officers responsible for taking 
action against large scale financial crimes in 
the event that they are reluctant to take 
necessary action? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the action that will be taken by the Minister 
in charge of the relevant subject to recover 
the sum of Rs. 600 million that was lost to 
the Government; 

 (ii) the other misuse of public funds that were 
committed in relation to the Presidential 
Election of 2015 in addition to the 
distribution of Sil robes using monies of the 
Telecommunicat ions  Regula tory 
Commission; and 

 (iii) the actions that have been taken against 
those offenses? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා  ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)     (i)    මූල  අපරාධ විමර්ශන  ෙකොට්ඨාසය ෙම් පිළිබඳ 
විමර්ශන   සිදු කරෙගන යන බැවින්,  එහි            
නිර්ෙද්ශ මත අවශ  පියවර ගනු ඇත. 

    (ii)    විමර්ශන කටයුතු  තවදුරටත් සිදු කර ෙගන යනු 
ලැෙබ්. 

            (iii)     විමර්ශනවල  නිර්ෙද්ශ අනුව කියාමාර්ග ගනු ඇත.  

  (ආ)    (i)      අධිකරණෙය්  තීරණය මත අවශ  පියවර ගනු 
ඇත.  

           (ii)      මූල  අවභාවිතයන්  සම්බන්ධෙයන්  බරපතළ  
වංචා හා දුෂණ විමර්ශන ජනාධිපති  ෙකොමිෂන් 
සභාව, අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව  හා මූල  අපරාධ  විමර්ශන            
ෙකොට්ඨාසය  තවදුරටත්  විමර්ශන   කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. 

           (iii)   විමර්ශන කටයුතු අවසානෙය් ලබා ෙදනු ලබන 
නිර්ෙද්ශ  අනුව කටයුතු කළ හැක. 

(ඇ)       අදාළ ෙනොෙව්.   
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නෙය් (ආ)  (ii)  වන 

ෙකොටසින් අසා තිෙබන්ෙන්, "සිල්ෙරදි ෙබදාදීම හැරුණුෙකොට 
2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව සිදු කරන ලද  අෙනකුත්  රාජ  
මුල   අවභාවිතයන්   කවෙර්ද?" කියායි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අධිකරණෙය් ඇත්තටම 

නඩුවක්  ෙගොනු කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව අධිකරණමය  කියා 
මාර්ගයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කර ෙගන යනවා. ෙම්  පශ්නයම ඇසු 
පසුගිය අවස්ථාෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව  ඔබතුමාට සඳහන් කළා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් සිල්ෙරදි ෙබදා දීම 

පිළිබඳව   ඉහළ අධිකරණෙය් නඩු වක්  විභාගයට   

ගැෙනන  බවයි.  ඒ පිළිබඳව ෙනොෙවයි අෙප්  පශ්නය පැන 
නැ ෙඟන්ෙන්. ඒ ගනුෙදනුව පිළිබඳව අප පශ්න කරන්නට  ඕනෑ 
නැහැ. ඒ පිළිබඳව අධිකරණ කියාමාර්ගවලට  ගිහින් තිෙබනවා. 
අප පශ්න කර තිෙබන්ෙන් ඊට අමතරව ෙමම ආයතනෙය්  මුදල් 
අවභාවිතාව පිළිබඳව  කරුණු වාර්තාෙවලා තිෙබනවාද , 
වාර්තාෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ෙමොනවාද කියන එකයි. 
අධිකරණයට භාජනය වී තිෙබන කරුණ පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් ඇසුෙවොතින් - 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අසා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ පිළිබඳව අලුෙතන් පශ්නයක් ඇසුෙවොතින් උත්තර ෙදන්නට 

පුළුවන්. ෙම් පශ්නයට ඒක අදාළ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු  ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නය අසා තිෙබනවා නම්  ඔබතුමාට අද උත්තර ෙදන්නට 

බැරි නම් කල් ගන්න පුළුවන්.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම එතුමාට පසුව  දැනුම් ෙදන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාට පසුව දැනුම් 

ෙදන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නෙය් පැහැදිලි ෙලසම අහනවා, "විදුලි සංෙද්ශ 

නියාමන ෙකොමිසෙම් මුදල් උපෙයෝගි කර ගනිමින් සිල් ෙරදි ෙබදා 
දීම හැරුණු විට 2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව සිදු කරන ලද 
අෙනකුත් රාජ  මූල  අවභාවිතයන් කවෙර්ද" කියලා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. පශ්නය අහලා තිෙබනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"ඒ පශ්ණය හැරුණු ෙකොට". ඒ කියන්ෙන් ඒ පශ්නය අහලා 

තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපි එතුමාට අවස්ථාවක් ෙදමු පසුව ඉදිරිපත් 

කරන්නට. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක තමයි කිව්ෙව්. තවම පරීක්ෂණ 

කරනවා, කරුණු ෙසොයා ගන්නට. ඒ බව තමයි පිළිතුෙර් තිබුෙණ්. 
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත් තවම ෙම් පිළිබඳව 
විමර්ශන කරනවා. අලුෙතන් ෙතොරතුරු දැන ගත්ෙතොත් අපි දැනුම් 
ෙදන්නම්. 

 

වි ෙද්ශ රටවල අත් අඩංගුෙව් පසු වන ශී ලාංකික 
ධීවරයින් : විස්තර 

ெவளிநா களில் சிைறபி க்கப்பட்ட இலங்ைக 
மீனவர்கள் : விபரம் 

SRI LANKAN FISHERMEN IN CUSTODY OVERSEAS: DETAILS 
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11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) අද වනවිට වි ෙද්ශ රටවල අත් අඩංගුෙව් පසු වන 
ශීලාංකික ධීවරයින් සංඛ ාව  ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) ඔවුන් අත් අඩංගුෙව් පසුවන රටවල් හා එක් එක් 
රෙට් සිටින ධීවරයින් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) අත් අඩංගුෙව් පසුවන එක් එක් ධීවරයාෙග්  නම, ලිපිනය, 
දුරකථන අංකය හා අත් අඩංගුෙව් පසුවන කාල සීමාව 
ෙවන් ෙවන්  වශෙයන් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අත් අඩංගුවට පත්වන ධීවරයන් කඩිනමින් මුදා 
ගැනීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;  

 (ii) ධීවරයන් මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කිරීම 
වැළැක්වීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (iii) අත්අඩංගුවට පත් ධීවරයන් නිදහස ් වූ පසු තම 
රැකියාව නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා සහාය ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; සහ 

 (iv) එෙසේ නම්,ඒ ෙකෙසේද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

 (ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  இன்றளவில் ெவளிநா களில் சிைறபி க்கப் 
பட் ள்ள இலங்ைக மீனவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 ( i i )  இவர்கள் சிைறபி க்கப்பட் ள்ள நா கள் 
மற் ம் ஒவ்ெவா  நாட் ள்ள மீனவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக  எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) சிைறபி க்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  மீனவாின ம் 
ெபயர், கவாி, ெதாைலேபசி இலக்கம் மற் ம் 
சிைறயி ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ெவவ் 
ேவறாக அவர் சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i )  சிைறபி க்கப்ப கின்ற மீனவர்கைளத் 
ாிதமாக மீட்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 

படாத  ஏெனன்பைத ம்; 

 (ii) மீனவர்கள் கடல் எல்ைலகைள மீ வைதத் 
த ப்பதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) சிைறபி க்கப்பட் ள்ள மீனவர்கள் வி தைல 
ெபற்ற பின்னர் அவர்கள  ெதாழிைல மீள 
ஆரம்பிப்பதற்கு உதவி வழங்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i) the number of Sri Lankan fishermen in 
custody overseas at present; and 

 (ii) the countries where they are held and the 
number of fishermen in custody in each of 
those countries, separately? 

(b) Will he table separately the name, address and 
telephone number of each fisherman in custody 
and the period for which each fisherman has been 
in custody? 

(c) Will he state- 

 (i) why speedy action is not taken to get the 
arrested fishermen released; 

 (ii) the steps taken to prevent the fishermen 
from violating the marine boundaries; 

 (iii) whether assistance will be provided to the 
arrested fishermen to restart their 
occupation once they are released; and 

 (iv) if so, how? 

(d) If not, why? 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත වරයා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) අද වන විට කිසිදු ශී ලංකික ධීවරෙයක් විෙද්ශ අත් 
අඩංගුෙව් පසු ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) අත් අඩංගුවට පත් ධීවරයින් මුදා ගැනීෙම් කටයුතු 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මඟින් සිදු කරන 
අතර, ධීවරයින් අත් අඩංගුෙව් පසු වන රටවල් 
සමඟ සාකච්ඡා කර ධීවරයින් සහ යාතා නිදහස ්
කර ගැනීම සඳහා එම රටවල දූත මණ්ඩල ෙවත 
දන්වා යවන අතර, ෙමය අත් අඩංගුවට පත් වන 
රෙට් නීතිය හා සම්බන්ධ කරුණක් වන බැවින් ඒ 
සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ගත ෙව්.  

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිරන්තරෙයන් දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩ මුළු පවත්වාෙගන යන අතර, යාතා 
1,351ක් සඳහා යාතා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය -VSM- 
හා සම්බන්ධ ටාන්සේපොන්ඩර්ස ් සවි කර යාතා 
නිරීක්ෂණය සිදු කරමින් පවතී. එමඟින් ෙද්ශ 
සීමාව උල්ලංඝනය කරන අවසථ්ාවල පූර්ව 
අනතුරු ඇඟවීම් අඛණ්ඩව සිදු කරයි. 

  විෙද්ශ මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය වැළැක්වීමට 
අදාළව නව ෙරගුලාසි සකස ්කර ඇත. 

  දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් මඟින් ධීවර යාතා 
හිමියන්, නියමුවන් හා ගැනියන් දැනුවත් කිරීම සිදු 
කරයි. ඒ අනුව ෙම් වන විට වැඩසටහන් 38ක් 
පවත්වා 3,000ක පිරිසක් දැනුවත් කර ඇත. 

  දැනුවත් කිරීෙම් අත් පතිකා හා උපෙදස ් පතිකා 
සකස ්කර දිසත්ික් සහකාර අධ ක්ෂවරුන් මඟින් 
ෙබදා හැරීම. 

  සයුර ගුවන් විදුලිය මඟින් ෛදනිකව දැනුවත් 
කිරීම. 

 (iii) නිදහස ්වූ පසු එම ධීවරයින් එම ධීවර යාතාෙව්ම 
ෙහෝ ෙවනත් යාතාවන්හි සිය රැකියාව නැවත 
ආරම්භ කරනු ඇත. ඒ සඳහා රාජ  අනුගහයක් 
අවශ  ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. විෙද්ශ රටවලදී අත් අඩංගුවට ගන්නා ධීවරයන් 
සම්බන්ධව තිෙබන පශ්නය වාෙග්ම තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක් 
තමයි, ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් මරන ධීවරයන්ෙග් යාතා, නැව් විසින් 
හැප්පීම. එවිට ධීවරෙයෝ මිය යනවා; සමහර ෙවලාවට තුවාල 
ලබනවා. දැල් කපනවා. විෙශේෂෙයන් මිය යන ධීවරෙයෝ 
සම්බන්ධෙයන් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් පමණයි ලබා ෙදන්ෙන්. 
ඉතින්, නැව්වලින් ධීවර යාතාව හප්පලා ධීවරයා මිය ගියාම 
ලක්ෂයක මුදලක් පමණක් ෙදන එක සාධාරණ ද? ෙම් මුදල වැඩි 
කරන්න ඕනෑ කියලා අමාත ාංශය හිතන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒ ගැන මම පථමෙයන්ම මුදල් අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මුදල් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් මම මුදල් 
අමාත තුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එනම්, රුපියල් 
ලක්ෂෙය් මුදල මිය යන ධීවරයන්ට මදියි, එම නිසා මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කරන අය වැෙය් දී ඒ 
මුදල වැඩි කරලා අෙප් ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න 
කියලා. මුහුදු ගිහිල්ලා විනාශ ෙවන; නැතිෙවන ධීවරයන් 
ෙවනුෙවන්, ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවන ධීවරයන් ෙවනුෙවන්  රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා ෙදන්න තීරණය කළා කියලා ඊෙය් අය 
වැෙය්දී එතුමා පකාශයට පත් කළා. ඒනිසා මිය යන සෑම 
ධීවරෙයකුටම රුපියල් ලක්ෂ 10ක වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්න 
අෙප් ජාතික රජය තීරණය කරලා තිෙබනවා කියන එක මම 
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශයට පත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඒ රුපියල් ලක්ෂය, රුපියල් ලක්ෂ 10 බවට පත් ෙවන එක ද 
ෙවන්ෙන්, නැත්නම් රක්ෂණ සමාගමකින් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 
ෙදන එක ද ෙවන්ෙන්? ඒ ගැන මට දැන ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Insurance company එකකින් කවදාවත් මිය යන ධීවරෙයකුට 

වන්දි ලබා දීලා නැහැ. දැන් ගිය සතිෙය් මාවැල්ෙල් ධීවරෙයක් 
සැතපුම් 500ක් විතර එහාට මුහුදු ගිහිල්ලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. 
දවස් 5ක් විතර ගියා එම මරණය ෙගොඩට ෙග්න්න. ෙබෝට්ටුවක් 
රක්ෂණය කරන ෙකොට ෙබෝට්ටු හිමියා ෙබෝට්ටුෙව් යන 

499 500 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ගැනිෙයොත්  එක්ක තමයි රක්ෂණය කරන්ෙන්. නමුත්, ශී ලංකා 
රක්ෂණ සමාගම ඒ වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙබෝට්ටුවට 
වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම්, ෙබෝට්ටුව විනාශයට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ; දැල්වලට වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්න නම්, දැල් 
විනාශයට පත් ෙවන්න ඕනෑ; ගැනිෙයකුට වන්දි මුදල් ලබා 
ෙදනවා නම්, ඔහු  මුහුෙද් දී මරණයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඔන්න 
ඕක තමයි ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගෙම් පතිපත්තිය. ඉදිරිෙය් දී ධීවර 
ඇමතිතුමාත්, මමත් සාකච්ඡා කරනවා ෙම් ධීවර රක්ෂණ කමය 
ෙවන වැඩ පිළිෙවළකට කියාත්මක කරන්න. එම නිසා මාවැල්ෙල්  
මැරුණු පුද්ගලයාටත් වන්දි මුදල ලැබුෙණ් නැහැ, මළකඳ ෙගොඩට 
ෙගනාවත්. මුහුෙද් හැළුණා නම් රක්ෂණෙයන් වන්දි ලැෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඔබතුමාෙගන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට දැන ගන්න 

කැමැතියි, උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර ධීවර කටයුතුවල ෙයදුණු 
දකුණු පළාෙත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ඔබතුමාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නයයි. 

   
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් සිදු වන යුගෙය්, 
විෙශේෂෙයන් මාතර සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික්ක ෙදෙකන් ෙගොස්  
උතුරු නැ ෙඟනහිර  ධීවර වෘත්තිෙය් ෙයදුණු ඇතැම් ධීවරයින් ඒ 
එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් තුළින් මිය ගියද, සමහර විට ෙද්ෙපොළ 
අහිමි වුවද තවමත් ඒ සඳහා වන්දි ෙනොලැබී ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීම් 
කරමින් ඉන්නවා. රාජ  ඇමතිතුමනි, ෙමය ඔබතුමාෙග් 
දිස්තික්කයටත් අදාළයි, මෙග් දිස්තික්කයටත් අදාළයි. ෙම් 
කටයුත්ත ෙම් ලබන්නා වූ 2016 අවුරුද්ෙද්වත් අවසන් කරන්න 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශයට දැක්මක්, වුවමනාවක්, කැපවීමක් 
සහ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා ද?  

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඇත්ත වශෙයන්ම උතුර නැ ෙඟනහිර සංකමණික ධීවර 

කර්මාන්තෙය් ෙයදුෙණ් දකුෙණ් මිරිස්ස, ෙදවුන්දර, ගන්දර, 
ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, තංගල්ල යන පෙද්ශවල ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණු අයයි. උතුෙර් තස්තවාදි කලබල දවස්වල ඒ අයෙග් 
ෙද්ෙපොළ විනාශයට පත් වුණා.  මමත්, මෙග් පියාත් ඒ තත්ත්වයට 
මුහුණ දුන්නා. අෙප් මාදැල් විනාශයට පත් වුණත් අද වනතුරු 
වන්දි ලැබුෙණ් නැහැ.  ඒ වන්දි මුදල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. දැන් යුද්ධය නිම ෙවලා තිෙබනවා; නව 
ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ඇතුළු අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් සඳහා විෙද්ශීය 
ආධාර ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නයි. ෙම් 
රෙට් ආදායමින් උතුර නැ ෙඟනහිර තබා ලංකාෙව්  කිසිම 
ධීවරයකුට ෙලොකු සහනයක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා සුදුසු ආර්ථිකයක් නැහැ. 
නමුත් 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවන ෙමොෙහොෙත් අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා 
සිටුවන්න විෙද්ශීය රටවලින් මුදල් ආධාර ලැබුණා. අන්න ඒ වාෙග් 

ආධාර කමයක් විෙද්ශ රටවලින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීමට මා 
ගරු අගමැතිතුමාට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ දැන් උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය ඉවර වී 
තිෙබනවා. දැන් උතුරු නැ ෙඟනහිර නැව් ෙතොටු ෙපොළවල් හදන්න 
ඕනෑ; වරායවල් හදන්න ඕනෑ; ධීවරයන්ට සහන ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ; ධීවර ගම්මාන හදන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ලක්ම හදන්න විෙද්ශීය 
රටවලින් ෙහෝ සම්බන්ධ රටවලින් මුදල් ආධාර ලබා ෙගන 
කටයුතු කරන අතෙර්, අෙනක් පෙද්ශවල ධීවරයින්ටත්, දකුෙණ් 
ධීවරයින්ටත් ඒ සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න මෙග් ෙලොකු අදහසක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
 

පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම : පදිංචිය සනාථ 
කිරීම 

தலாம் ஆண் க்குப் பிள்ைளகள் ேசர்ப்  : 
வசிப்பிடத்ைத நி பித்தல் 

ADMISSION OF STUDENTS TO GRADE ONE : PROOF OF 
RESIDENCY 
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara)   
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i)  පාසල්වල පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී 
තමන් ජීවත්වන වාසසථ්ානයට හිමිකම් ෙපන්වන 
ඔප්පුවක් ෙනොමැතිකම මත පමණක්ම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට පවා ෙනොකැඳවුණු අවසථ්ා තිෙබන 
බවත්; සහ  

 (ii) පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය් ඔප්පු නැතිකම මතම 
පමණක් පාසලට ඇතුළත් කර ෙනොගත්තා වූ 
දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම අභියාචන 
කමිටුවක් පත්කළ  බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පාසල්වල පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී 
පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා පදිංචිකරුවන් විසින් 
අදාළ ඉඩෙම් ඔප්පුව ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට 
නීතියක් තිෙබ්ද; 

 (ii) ඔප්පු ෙනොමැතිකම මතම පමණක්, පාසල්වලට අද 
දක්වා ඇතුළත් කර ෙනොගත් දරු දැරියන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) හිමිකම් ඇති නැති බව ෙනොසලකා පදිංචිය සනාථ 
ෙව් නම්, එය සුදුසුකම ෙලස සාධාරණව 
නිරාකරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  பாடசாைலக க்கு தலாம் ஆண் க்கு 
பிள்ைளகைளச் ேசர்க்கும்ேபா  தம  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வசிப்பிடத்திற்கான உாிைமைய நி பிக்கின்ற 
உ தி இன்ைமயின் காரணமாக மாத்திரம் 
ேநர் கப் பாீட்ைசக்குக்கூட அைழக்கப்படாத 
சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii )  கடந்த அரசாங்க காலத்தில் உ திகள் 
இன்ைமயின் காரணத்தினால் மாத்திரம் 
பாடசாைலக க்கு ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படாத 
பிள்ைளகள் சம்பந்தமாக தனியானெதா  
ேமன் ைறயீட் க் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  பாடசாைலக க்கு தலாம் ஆண் க்கு 
பிள்ைளகைளச் ேசர்க்கும்ேபா  வசிப்பிடத்ைத 
நி பிப்பதற்காக கு யி ப்பாளர்கள் குறிப்பிட்ட 
காணியின் உ திையச் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ெம ம் சட்டெமான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii )  உ தி இன்ைமயின் காரணத்தினால் மாத்திரம் 
இற்ைறவைர பாடசாைலக க்குச் 
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படாத பிள்ைளகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii )  உாிைம உள்ளதா இல்ைலயா என்பைதக் 
கவனத்திற்ெகாள்ளா  கு யி ப்ப  
நி பிக்கப்ப ம் பட்சத்தில் அதைனத் 
தைகைமயாகக் க தி நியாயமான தீர்ெவான்ைற 
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) there are instances where the opportunity 
was not given even to face the interview, 
which was conducted to admit students to 
grade 1 in schools, due to the non existence  
of a title deed to prove the ownership of the 
dwelling place; and 

 (ii) a separate appeal committee was 
established with regard to the children who 
were not admitted to the school due to the 
non existence  of a title deed during the 
period of the previous government; 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a law that the relevant deed 
of the land should be submitted to prove the 
residency to get a child admitted  to a 
school; 

 (ii) the number of children who were not 
admitted to schools due to the mere reason 
of the  absence of deeds; and 

 (iii) whether steps can be taken to  solve this 
problem  in a fair manner if the residency 

can be  proved without considering the  
existence  or non existence of a deed; 

(c) If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මම සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අදාළ ෙනොෙව්.  

  පදිංචිය සනාථ කිරීමට ඔප්පුවක් ෙනොතිබුණ ද අෙනකුත් 
ෙල්ඛන (ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය/ජාතික හැඳුනුම්පත/විදුලි 
බිල්පත්/ජල බිල්පත්/ දුරකථන බිල්පත්/ විවාහ සහතිකය 
ආදිය) මඟින් පදිංචිය සනාථ වන්ෙන් නම් එවන් සෑම 
ෙකෙනක්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැෙබ්. 

 (ii) ඔප්පු ෙනොමැතිකම මත ෙවනම අභියාචනා කමිටුවක් පත් 
ෙනොකරන ලදී. එෙහත් පළමු ෙශේණියට හා අෙනකුත් 
ෙශේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අසාධාරණයට ලක් 
වූවන්ෙග් අභියාචනා සලකා බැලූ අතර, එම අවස්ථාෙව්දී 
එෙසේ ඔප්පු ෙනොමැති අයෙග් අභියාචනා ද සලකා බැලීමට 
ලක් කර ඇත.   

(ආ) (i)  නැත.  

  පදිංචිය සනාථ වන ලිපි ෙල්ඛන පමණක් පමාණවත්ය. 
සියලුම ගණයන් සඳහා ලකුණු ලබා ෙදනු ලබන 
පටිපාටියක් පවතී. එහි උපරිම ලකුණු සංඛ ාව 100කි. 
ෙමහිදී ආසන්න පදිංචිකරුවන්ෙග් ගණය සඳහා පදිංචිය 
සනාථ කරන ලිපිෙල්ඛන හා ළඟම තිෙබන පාසල්වලට 
ලකුණු අඩු කිරීම සඳහා ලකුණු 90ක් ලබා ෙදන අතර, 
පදිංචිය තහවුරු කරන ෙල්ඛන වශෙයන් 

   ඔප්පුවට ලකුණු 10ක්ද 

  ෙදමාපියන්ෙග් නමට තිෙබ් නම් ලකුණු 06ක් ද 

  ලියාපදිංචි බදු ඔප්පුව/රජෙය් නිල නිවාස ෙල්ඛනය/
නීත නුකූලව පිළිගත හැකි අයිතිය තහවුරු කරන ෙවනත් 
ෙල්ඛන සඳහා ලකුණු 04 ක් ද 

  ලියාපදිංචි ෙනොකළ බදු ඔප්පුව සඳහා ලකුණු 02ක් ද 
වශෙයන් ලකුණු ලබා ෙද්. 

  ෙමම ෙල්ඛනයට ලබා ෙදනු ලබන ලකුණු සමසත් ලකුණට 
බලපෑමක් ඇති ෙනොකිරීම සඳහා ලකුණු 10ට අඩු කර ඇත. 

  ෙම් සඳහා ලකුණු ෙනොලැබුණා වුවද අෙනකුත් 
ලකුණුවලින් පාසලට ඇතුළත් වීමට හැකියාව ඇති අතර, 
එෙසේ පාසල්වලට ඇතුළත් වූ ළමයින් විශාල පිරිසක් සිටී. 

 (ii)  එෙසේ සංඛ ාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 
පාෙයෝගිකව ෙම් සඳහා දිගු කාලයක් ගත වන බැවින් එෙසේ 
නිශච්ිත සංඛ ාවක් ලබා දීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 

  (iii) ඔව්. දැනටමත් එෙසේ සිදු කරනු ලබයි. එෙහත් ලබා දී ඇති 
ලකුණු පටිපාටියකට අනුව ඉල්ලුම්කරුවන්ෙගන් සුදුසුකම් 
අනුව පමණක් ෙතෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
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"That the proceedings on Item No. 2 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament." 

 

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

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. 

අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 
2016 ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය. පළමුවැනි ෙවන් කළ දිනය. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශ්නය [ ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු  රවි 

කරුණානායක මහතා]  
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [  நவம்பர் 20 ] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"    [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

November] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 

Karunanayake] 
Question again proposed. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 
 

 
[10.38 a.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Speaker for the opportunity given me 

to open the Debate on the Second Reading of the Budget 
for the Year 2016 that was presented by the Hon. Minister 
of Finance yesterday in a lengthy delivery to this House. 
One was reminded of yesteryears when the Hon. Ronnie 
de Mel was the Minister of Finance and sometimes 
delivered longer budgets than what was done yesterday.  

Nevertheless, let me record the fact that the Minister 
of Finance mentioned right at the beginning of his Budget 
presentation that this is the seventieth Budget since 
Independence and that he was presenting it as the 
twentieth Minister of Finance and he sought to make a 
point about that fact, therefore this is a landmark Budget.     

When one listened to the Proposals, it seemed that 
there was a  deviation in the economic policy, a 
significant deviation. Even some of the measures 
proposed - which the newspapers have highlighted this 
morning, as is the custom - prices of essentials, which are 
the most concerned to the ordinary person,  have been  
highlighted and there is good news there. The prices of at 
least 11 essential items have been reduced and reduced 
significantly. But when one looks at the method by which 
these reductions have taken place, one finds that it is 
more a price control measure than actually a spending by 
the Government. There are, of course, some proposals to 
grant subsidies to take the shock, so to say, of these 
reductions by the traders. But this poses an important 
question  of the Government’s interference with the 
market forces. It is good to tell the people and it is good 
to reduce the prices. It is not good to reduce the income 
that the farmer would get for his produce. So, the task 
then is to keep the prices that the farmer gets high 
enough, the yield for him to be substantial and yet keep 
the selling price low.  

I know this is not a mean task and yet, it is for that 
purpose the Government exists. The Government needs to 
formulate economic polices and implement them in such 
a way that the low-income earners in the country, the 
poor in the country, will still be able to sustain themselves 
by buying essential items and at the same time, the same 
category of people - who are generally the producers - get 
enough income for themselves for their production. The 
Government’s intervention can be positive or it can be 
negative. The objective might be to achieve what I just 
said, but the result might be the opposite. So, this is a 
balancing act and I am not very sure whether these 
Proposals that have been made, have actually come out of 
proper deliberations and formulation of sound economic 
policy or whether this is another “Robin Hood Budget” as 
the mini-Budget that was presented in January, this year.  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Member, prices have been reduced by slashing 

the import duties. On the other hand, attempts have been 
made to ensure that the work of the local producer is also  
profitable. For example, take the case of canned fish. 
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Now, we have reduced the prices; but we are giving a 
subsidy of Rs. 15 to the local manufacturer so that he will 
not go out of business. So, both sides have to be looked 
into. You are quite right, but in fact, all these reductions 
in prices of potatoes et cetera, come through a reduction 
of the import duty and these are fluctuating.  As you 
know,  right along every government has intervened 
depending on weather conditions, local productions  and 
things like that. So, while your argument is -
[Interruption.] These are not price controls. It has been 
done by reducing the import tax.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can have a detailed discussion during the course 

of the Debate.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am thankful to the Hon. Minister. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
It is only a clarification.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I welcome that. I am now a little wiser as to what the 

portfolio of the Hon. Minister for Special Assignment 
actually handles. -[Interruption.] You would have been 
better off here asking questions rather than sitting there 
and answering them.  

I was actually about to congratulate.  I only posed a 
question to see whether these have received sufficient 
attention and whether these Proposals have come out of a 
proper thought process, research and so on, because I am 
raising the issue of sustainability of this approach. As a 
stopgap, yes, this is useful; but how long can government 
intervention mechanisms work to keep tight control of 
market forces? How long can subsidies be maintained? 
What is the long-term strategy to ease off the subsidies, to 
ease off even price control of essentials?  Because one 
should look at what one must achieve in the long-term.  I 
agree with what he said.  I agree with the Proposals that it 
is important now to bring in these measures so that people 
do not starve. And, I know there are certain areas, certain 
sections, that were near levels in terms of adequate 
nutrition - this is not to be alarmist. So, you have to fix 
those problems. I would congratulate the Hon. Minister 
for introducing these Proposals that in fact people can 
purchase these absolute essentials for their nutrition at 
significantly lower prices than what they were being sold 
at.  

Now, looking at the revenue collection - this has been 
one of the biggest problems - the forecast for revenue in 
Annex I to the Hon. Minister’s speech, I think, is Rs. 223 
billion more than the previous year. If that materializes, it 
is well and good. But, how confident are you that these 
new measures that you are introducing will actually result 
in a higher revenue for the coming year? I am raising this 
question because many of the measures are new 
measures. When you introduce a new measure of revenue 
collection, it takes time for that traction. It takes time to 
actually start collecting. So, I am rather skeptical about 
your projection for the ensuing year that you have an 
increase of Rs. 223 billion to that of the last year. There is 
always a huge gap. I looked at the utilization of that 
increased amount and I am glad that about 30 per cent of 
that increased projected revenue is for education. I would 
like to congratulate the Government for utilization of 
about Rs. 70 billion out of this Rs. 223 billion into the 
education sector, except that you have not reached the 6 
per cent of the GDP in this Budget. There is a significant 
shortfall, but nevertheless I think the approach of 
expenditure in education, in the health sector and various 
social infrastructure development is a welcome proposal.  

Now, how is this going to be funded? That is why I 
said it continues to be a "Robin Hood" approach. There 
are increased collections proposed from slightly higher 
income earners and that is also to be welcomed in a 
country where we want economic equality, equity and 
somewhat equal sharing of resources. This kind of 
measure is to be welcomed. But again, by the measures 
that have been proposed with regard to vehicles - a large 
share of this, I believe, will come through the changes 
that have been made to vehicle importation, emission 
tests and other methods. There are two objectives that are 
sought to be achieved here. The Hon. Minister is trying to 
kill two birds with one stone. He is trying to collect 
revenue, but he is also trying to deal with excessive 
vehicles on the roads. I think, that is a good approach. We 
have had, as has been said in the Budget Speech, a rise in 
the number of road accidents, deaths due to road 
accidents and excessive vehicles. The approach is good. 
But for the next year, is it possible to actually implement 
this, because it is not possible for you to increase the 
efficiency of public transportation methods in one year. 
You need time. This approach will then not necessitate 
increased roads. You do need roads for development. It is 
important. But for mass public transport, other measures 
have to be introduced.  

There are important measures that have been 
mentioned in the Budget Speech like "monorail", "park 
and ride" et cetera.  "Park and ride" was introduced 
sometime ago. But, it  has been a failure. People are not 
using it. Moratuwa has a yard - a car park area and fairly 
semi-luxurious buses that can take people to work. But, 
people are not using them. So, one has to look into the 
failed projects and see why people are not using them. It 
may be a small adjustment that is necessary, but unless 
that is looked at and merely saying “park and ride”, 
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“monorail”, “increased waterway transportation” will not 
help.  I know that research also was done sometime ago 
with regard to utilizing our canals. That is an excellent 
idea. But, how much of that can be implemented over the 
next year? I think you cannot implement any of that in a 
period of one year; certainly not even two years or three 
years, perhaps it will take longer than that. So, while you 
make your effort at improving those mass transportation 
methods, you have to ease off the vehicular transportation 
cost of private vehicles, because otherwise, you are going 
to have a problem of people unable to own a small car, for 
instance, for a small family, and also not able to utilize 
efficient public transportation system.  

The whole approach according to the Hon. Minister 
has been based on the Policy Statement presented by the 
Hon. Prime Minister on the 5th of November. If you look 
at that, it states, “creating a wide and a strong middle-
class.” If you look at the middle-class of yesteryear and 
what is called the middle-class today, there is a significant 
difference. The middle-class 50 years ago was able to 
afford a vehicle for the family. They lived fairly 
comfortable lives. People at that level of position in 
Government sector or even higher cannot now afford 
those facilities that the middle-class of yesteryear was 
able to afford. So, then the question arises, “How is it? 
What are the measures that are taken to strengthen this 
middle-class?”. When I look at it in the economic Policy 
Statement and in Budget Proposals, I take it that the 
strength that you talk about is the economic strength, the 
self-sufficiency of a family unit to be able to sustain 
themselves, live fairly comfortable lives and even save for 
the future. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.     
 

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please continue.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Speaker. 

So, these are some of the issues that I wish to raise 
with regard to the actual implementability of these 
Proposals.  

The revenue collection, the Hon. Minister has said, 
will be more efficient because DS Divisions are going to 
be utilized for revenue collection. I think that is a good 
idea, because that is one of the weakest in the whole 
system - where the revenue collection agency is not able 
to collect the projected revenue. There is a huge gap 
between what ought to be collected legitimately as the 
revenue and what they are actually able to collect. If you 
do utilize the Divisional Secretaries, because they 
function fairly efficiently and are able to reach each 
household and each small business, that may work well.  

With regard to micro, small and medium enterprises, 
the proposals that have been made are good. Overall, the 
economic proposals that have been made in the Budget 
Speech are to be welcomed, but yet, the sound of caution 
is that how much of it can actually be achieved. For 
instance, what would then suffer is the Capital 
Expenditure. When you are unable to reach your targets, 
Recurrent Expenditure cannot be compromised on; that 
has to be met. But, Capital Expenditure is the one that 
suffers. If you look at Mid-Year Fiscal Statements and so 
on, that would be reflected. When Capital Expenditure 
suffers, all of your Utopian ideas that are reflected in this 
Speech will come to nothing because - [Interruption.] 
That is right. What I am saying is, what is projected as 
Recurrent Expenditure you have to spend anyway. So, the 
shortfall in the revenue collection will impact on your 
capital spending. Then, you would not be able to actually 
implement many of the projects that have been proposed - 
projects that are good; projects that are forward-looking 
and projects that will ease our economic situation for the 
future. You may not be able to even start some of those 
because your revenue collection machinery is not 
functioning properly.  

In that respect, corruption is a huge factor. I can say 
today that corruption, even by revenue collection 
agencies, is a serious issue and until that is dealt with, the 
State will not be able to actually receive the projected 
revenue. Only recently, we saw the officials of the 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption nabbing some Customs officers. The amount 
of bribe that was caught, or said to have been caught, was 
enormous. In one raid, if you can find that amount of cash 
as bribery passing hands, then you can actually imagine 
how much of revenue to the State that is being withheld.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Only 35 per cent.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Only 35 per cent? The Hon. Member from Kandy 

seems to know the rate of bribes that the officials take. I 
am clueless on these and thank you for elucidating. So, if 
he says it is 35 per cent of that 100 per cent, 35 per cent is 

509 510 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

what the State loses as revenue. It is well and good to 
have all of these targets. But, unless the Government 
policy with regard to bribery and corruption is clearly 
spelt out and demonstrated that there is zero tolerance for 
bribery, we will not be able to achieve any of  these 
targets. And talking of policy, I am glad that the Hon. 
Minister of Finance ended  his Speech by hoping that this 
country will become a "Rainbow nation" where the 
happiness index will be high and so on.   

We are also glad that there is a specific allocation of 
Rs. 14 billion for North-East development. I think it is the 
first time such an allocation has been made since the end 
of the war. That is to be welcomed. But the question is, 
what will it be used for? For Southern development, the 
allocation is Rs. 2 billion; for North-East development, it 
is Rs. 14 billion. Yes, it is seven times the allocation for 
Southern development. But, what will it be used for and 
how? If you use that allocation for, say, building of roads, 
most of that will be swallowed up. So, I urge the 
Government that other infrastructure facilities such as 
roads, railways and various other network arrangements 
should not be taken from this particular allocation, but 
that expenditure must go from the allocations made to the 
respective ministries.  

Along with this allocation of Rs. 14 billion - we would 
have liked to have much more than that, but I appreciate 
allocating this amount - comes a promise of a Donor 
Conference for North-East in 2016, particularly with the 
aim of recovery from the devastation of the war. We 
welcome that and urge the Government to hold that  
Donor Conference so that we might receive substantial 
sums of money for this very important aspect, because 
this has been neglected for six years since the end of the 
war. Six years is a long time. If you neglect an area that 
has been devastated by war for such a long period of time, 
then the recovery takes even longer and the investment 
that you have to make will be enormously higher than if 
you addressed it immediately. Unfortunately, that was not 
a priority. There were roads and bridges built - we 
conceded that and welcomed that - even in the course of 
the last Government, but that did not reach the people. 
Yes, you have made some allocation for the North-East 
development, bearing in mind that that area needs far 
more than perhaps the other areas because of the special 
needs associated with war recovery. But, how that money 
is to be utilized, is absolutely important and how you 
consult with the people there and how you identify the 
very special needs of that area - which are different to the 
other areas - is absolutely essential. And I hope that that 
exercise of consultation with the People's Representatives 
of that area will be genuine, will be real and will actually 
result in projects and methods that are implemented, 
which will raise the living standards of the people there. 
We need to empower those people to stand up on their 
own feet. This is a fundamental issue that needs to be 
addressed.  

Various measures were implemented over the last 
four - five years. When the war ended, the first 
institutions that rushed to the North were the banks - 
banks went and lent money. Now there is a huge issue of 
people being indebted, unable to pay back their debts. A 
huge debt culture has been created. This is a common 
feature of our banks that they lend without proper 
evaluation of the ability of the borrower to repay. They 
are happy to take security and have the comfort of the 
security for the lending that they give without actually 
examining the method, the viability of the project. This 
has happened in the North-East, particularly in the North, 
where people have kept as security, sometimes even the 
Indian houses that were given to them, because it was 
owner-built, owner-driven projects and when they wanted 
to expand, have an extra room or so, they mortgaged that 
very property; borrowed from the banks and built the 
houses. Now they are unable to repay those loans and the 
house and the property is mortgaged to the bank and is at 
a serious risk of being taken away by the banks. We were 
happy when the Indian Government gave so many - fifty 
thousand houses - and I think, twenty seven thousand or 
more have been completed and the others are nearing 
completion. But one of the  huge problems that we are 
now facing is that even those recipients have been caught 
in this debt trap. This needs to be addressed even for the 
future.  

The Hon. Prime Minister said on the 5th of November 
that it is the policy of this Government to create one 
million jobs. That is a tall order, but you need that. If you 
look at - I am speaking here about the North and  I 
believe this applies with almost equal  force to the other 
areas as well - people do not have jobs, the youth do not 
have jobs.  With regard to unemployment, I do not know 
what the official figures that the Central Bank is dishing 
out, but if you actually go to the villages you will see that 
people do not have employment, people do not have jobs. 
This again is a huge issue that is confronting the North, 
particularly the youth, and the fall out is also not 
something that is good. If they are unemployed, if they 
cannot keep themselves occupied, there are other issues 
that arise and some of those we have seen in the form of 
various social evils, and this must be a  prime concern. 
As much as I welcome the general tenor of these Budget 
Proposals, I do not  see enough in these Proposals to 
actually achieve that target of one million jobs that the 
Hon. Prime Minister set out on the 5th of November. You 
need a massive drive, a job creation drive. It must be at a 
policy level that will actually result in a sea change of 
bringing the unemployment down and that is not 
something that we can see in this. As someone who 
represents a war-devastated area, the need there is even 
greater. I urge the Government to think, work out 
methods of job creation, increase economic activity and 
as I said before, your weakness in  revenue  collection 
will definitely  have an adverse impact on even the 
mediocre proposals that you have with regard to job 
creation. Because that will be Capital Expenditure  and 
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you  will not be able to utilize  funds for Capital 
Expenditure and all the money that you are able to collect 
will be swallowed up by the Recurrent Expenditure.  So,  
there has to be a paradigm shift in the economic thinking 
and the vision, if you are to actually move forward and 
achieve those targets that were said as the economic 
policies of the Government by the Hon. Prime Minister 
the other day.  

With regard to reconciliation, we welcome the 
sentiments that have been expressed and some token 
measures that have been proposed. But, the whole 
economic recovery of the country, prosperity of the 
nation, is very much dependent on, as the Hon. Minister 
of Finance himself said, "happiness index" and that 
happiness index must be by all peoples of this country. 
You cannot have a policy, I am not accusing this 
Government of that policy, I am merely saying you 
cannot have a  policy of making some section of the 
country happy at the expense of the other. Now this has 
been one of our serious issues. Irresponsible statements 
were made by political leaders so that their constituency's 
happiness index increases exponentially whilst others are 
badly affected.  

I am going to give some examples, some current 
examples. Again, this is not an allegation that I am 
making against this Government. When the war ended, 
there were several people in detention under the 
Prevention of Terrorism Act - a piece of legislation that 
has been universally condemned as draconian. It has 
features that have affected everyone in the country. My 
Colleagues in the Janatha Vimukthi Peramuna were at the 
receiving end at sometime or the other. It is draconian, it 
cannot remain on the statute books of any civilized 
country. That is accepted. At the end of the war there 
were nearly 12,000 fighting cadres of the LTTE who were 
taken into custody and the Government made a very 
positive policy decision not to charge them with any 
offence but to rehabilitate them. We have commended 
that. I, myself have spoken a number of times in this 
House, commending that effort. Through a period of two-
year rehabilitation, they returned to the society - even 
those who bore arms and fought in the final battles. But 
for some inexplicable reason you continued to detain the 
others who were in prison under the PTA prior to the end 
of the war and most of them charged only with helping 
the LTTE. In certain areas, around those times, there was 
no option but to help the LTTE. They were arrested for 
giving a parcel of food or for selling some produce in 
their shops to somebody known as an LTTE cadre. The 
law has a provision which says, "Failure to give 
information to the police is an offence". They do not have 
bail while they are incarcerated. So, over 800 people were 
in detention. Now that has come down to 200 odd. 
Various figures are given, but I believe it is 200 odd. At 
one point it was 273, at another point it was 216 and 217 
and again, two days ago it was 268. I do not know how 
these figures can change. That itself gives rise to a lot of 
suspicion.   

There is a lot of suspicion today because the Working 
Group on Enforced or Involuntary Disappearances just 
came to Sri Lanka and left and they have found it be true 
an allegation that we made known to the country and to 
the Government early this year, that there was a secret 
detention camp in the Naval Dockyard in Trincomalee. 
They have found it to be true and what is more? This 
morning's newspaper quotes former Navy Commander 
Karannagoda confirming that it is true. The front page of 
the today’s “The Island” newspaper reports what  the  
Former Navy Commander Karannagoda  has said. He 
says, “Yes, we used some old British air raid shelters to 
keep them”. All he says is, “We did not torture them.”  
But he admits to the secret detention camps. He is able to 
say that and walk around freely on the roads today. How 
is that possible? Where are those people, today? Where 
are those people that the former Navy Commander 
reveals to the country as having been kept in secret 
detention camps in old air raid shelters that were there in 
the Naval Dockyard in Trincomalee? We brought this to 
the attention of the Government early this year. The 
Government said, "We have asked the Service 
Commanders and they say that there is nothing like that. ” 
But we have met people who were kept there - some of 
them who have later been released. It was with evidence 
that we confronted the Government and it took the 
Working Committee on Enforced or Involuntary 
Disappearances to actually visit the country. Now we 
know why the Rajapaksa Government did not allow a 
visit by the Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances. The irony is that Hon. Mahinda 
Rajapaksa in 1989 and 1990 took lists of people to this 
Working Group. It is to this Working Group that he went 
and gave lists of persons who are said to have disappeared 
in this country and it was he - when he was President - 
who refused to allow them to come into this country. We 
commend the Government for opening the doors because, 
experts as they are,  with 1,2 or 3 visits, they have been 
able to ascertain the different places of not only secret 
detention, but also of torture, because they have been able 
to find writings on the walls.  Torture victims have 
written on the walls with their blood and that has been 
found by the Working Group. The Former Navy 
Commander, who thinks that he is acting so wisely, says, 
“No, we did not torture them, but we kept them.” What 
does this revelation do to this country?  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
"Kept in secret." 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, "kept in secret" - so that confirms. Now, you 

have all these good words to say about "reconciliation", 
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"Rainbow nation", "allocating funds" and so on. But, will 
there be reconciliation in this country if a serious issue 
such as this is continued to be swept under the carpet? 
And what is worse,  people who have spent their time in 
prison for such long periods - some have been there for 
over 30 years; some have been there for over 20 years - 
and their cases are not yet over. Now the number is only 
200 and measures are being taken to have them released 
through some programme and what do we have? People 
screaming "blue murder". Persons who are attached to the 
former Regime say, "If you release them, terrorism will 
rear its head again." What kind of irresponsible statement 
is that? Prof. G.L. Peiris, claiming to be learned in the 
law, is issuing public statements. He was a Minister; he 
was the Minister of External Affairs in the previous 
Government, when you took the responsible and the right 
step of deciding to rehabilitate 12,000 people who 
actually fought in the final battle and released them. So, 
how is it now possible to justify keeping these persons in 
custody, who are only accused of having helped the 
LTTE in carrying out its activities? When the new 
Government accepts that, that must be rectified. He 
comes out with stories to whip up racial hatred, emotions 
in the South, which is totally unjustified.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
We do not accept it. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, you do not accept it. I am glad that the Hon. 

Paranawithana says that. But, this venom is being spread 
to the South. Why is that happening? I am glad that you 
say, “We do not accept it.” But, we have a grievance 
against your Government as well. This is a very small 
number that have been left to rot in prison for so long. So, 
why can you not release them? You are relying on 
officials and these are the very officials who tortured 
them. These are the very officials in the Terrorist 
Investigation Division.  There are enough reports 
internationally today by persons with medical evidence 
who have been tortured in the TID. Those very officials 
are still manning those posts. They are still there and they 
come for meetings and oppose releasing these people who 
have spent over 20 years and 30 years in prison.  

 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You are holding them under laws, which you say will 

be repealed. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. You have agreed that the Prevention of 

Terrorism Act will be repealed. Then, how are you 
holding these people? How can you hold these people? It 
is a law that you yourself have now finally admitted as 
draconian and must be taken off the statute books of this 
country. 

 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
It was a commitment given to the Human Rights 

Council. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That was given as a commitment by the Minister of 

Foreign Affairs in his opening speech itself on the 14th of 
September this year. The Resolution that you co-
sponsored says it but there is still reluctance to release 
them.  All you have done so far is release 39 persons on 
bail.  You have not released them; you have only 
enlarged them on bail - initially with tough bail 
conditions that they could not furnish. Fortunately, that 
was later reduced and most of them have been able to go 
home; but on bail only. If they are on bail, what does it 
mean?  They are suspected to have committed  an offence 
under the PTA. You do not even know what that offence 
is, because they have still not been charged.  You will 
only enlarge them on bail, only some of them on bail, and 
you say the others cannot be enlarged on bail.   

Ninety nine of these prisoners have written and said 
that they are willing to undergo rehabilitation.  I met 
them - I met them with the Hon. Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms; I met them with the 
Hon. Leader of the Opposition some time ago and I met 
them with the Chief Minister of the Northern Province.  
At all of those times they told us that they are giving that 
letter only because that maybe a way out for them. They 
are not giving those letters with their heart in it, they are 
giving it so that at least through that process they would 
be released.  Ninety nine of them have given letters. The 
Government says, “Yes. We will consider that 
favourably.”  It is on that promise that the second fast-
unto-death was suspended last Monday. But there is no 
commitment to send even some of them to rehabilitation.     

 The information that I got yesterday is the 
Government agrees to send some of them for 
rehabilitation.  But, there are further conditions attached 
to that and that is not acceptable. Why cannot people who 
have been in prison for over five years, over ten years, 
over fifteen years, be released? They are held under the 
PTA. You have to repeal that Act tomorrow.  In nine 
months there will be an oral update to the UN Human 
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Rights Council.  Repealing an Act does not take you that 
long, it can be done in two months.  But you have to do 
that. You are holding on unreasonably to people who have 
suffered immensely through this incarceration.  Their 
families have suffered and continue to suffer deprivation. 
I am making this allegation against the Government: you 
are doing that because you are worried about these 
irresponsible accusations that are being levelled by the 
Members of the former Regime. The people of this 
country are not so unreasonable. They will not protest if 
the truth is told; they will not protest if they are told that 
these people have been kept for helping the LTTE, when 
12,000 LTTE cadres themselves were released by the 
former Regime, when the LTTE leaders were Ministers in 
the previous Regime sitting in this House, the deputy 
commander of the LTTE - who is accused of killing in 
cold blood several hundred policemen - was seated here 
as a Member of the former Regime. With what face are 
they facing the people and uttering these untruths that 
releasing these few 200 people, who have been 
incarcerated unjustifiably, unreasonably for such a long 
period of time, is going to revive terrorism again in this 
country while they   have made one of them the Chief 
Minister of the Eastern Province?  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
He was arrested for murder of a politician. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 Only now he is being arrested.  Wheels of justice, 

they say, grind - but exceedingly slow.  So, we can see the 
slow progress.  Nevertheless, we recognize  the progress.  
At least now some action has been taken. But, there are 
others, some of whom are sitting in the Opposition 
benches now, who have been identified by name in your 
own LLRC Report. They are still out and about. The 
former Deputy Minister is still out and about, the one that 
the whole world knows as an arms procurer. Hon. Deputy 
Minister, you were vociferous from this side about KP. 
He is still a free man. You were the Deputy Minister of 
Justice for a number of months. He is still a free man. 
You shouted hoarse from here asking questions about 
him. He is still a free man under your Government.  

 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Member from Galle, you were a Member of the 

previous Government. - [Interruption.] I am shocked that 

you are -[Interruption]. The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 
is generally a very reasonable man.  You were a Member 
of the previous Government. All this happened under the 
previous Government. I am calling them to task for not 
delivering their promises. But certainly, it does not lie in 
your mouth to say,  "Shame", "Shame" to them. - 
[Interruption.]  

So, I am asking these questions. How are you able to 
justify keeping all these poor  souls in prison, worried and 
frightened that some outdated Professor will charge you; 
will scream at you; will wipe up racist sentiments, while 
you are not taking any action against persons against 
whom there is an Interpol warrant? The late Hon.(Dr.)  
Jayalath Jayawardena produced that warrant - the red 
notice from Interpol - here, in this House.  It is 11 months 
since  you said you ushered in  Yahapalanaya. It is 
Yahapalanaya for that man, not for the good people of 
this country. Your good governance seems to be good for 
bad people, whom you have allowed to remain free. This 
cannot go on. Now, this is the month of November. 
Before I wind up, I want to say something very important.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have three more minutes. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you Sir, for letting me know the time and 

within that time I have to say this important issue.  

This is the month of November. It is in the month of 
November that we remember fallen heroes. That is why 
poppies are sold at the beginning of November. I wore a 
poppy flower that was given as I walked into Parliament. 
We all honour the dead; we all honour those who fell 
fighting for some cause or the other. When I made my 
Maiden Speech on the 6th of May, 2010, I said, “We 
mourn the death of every Sri Lankan soldier who died in 
this unnecessary war. Similarly, the Government and 
every Sinhalese and Muslim person also must mourn the 
death of every LTTE cadre who died in this unnecessary 
war.” That sentiment must be expressed. It is important, if  
you are serious about reconciliation, it is important for 
you to allow memorialization, and the Government has 
agreed that memorializaiton will be allowed.  Many of the 
LTTE cemeteries have been desecrated - the most uncivil 
action by the previous Government. I have gone to some 
villages, I will mention the names of the villages, 
Uduturai, Aliyawalai  in  my constituency where people 
showed me the area where their children are buried. There 
are coconut estates there. It has been flattened by 
bulldozers.  

The most uncivil thing that any community can do is 
to desecrate cemeteries. That has been done. They still 
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want to remember their children in the month of 
November.   As we remember and celebrate it world over 
- I did wear a poppy flower - I want our people who have 
lost their children - they may have been LTTE cadres - to 
remember them. But they all belong to us and they have 
died. I want those parents and others to remember their 
children and brothers in the month of November. They 
have done that for years. They were prevented by the 
previous Regime from doing that. But I plead with this 
Government to permit them to remember them in those 
cemeteries in the month of November. We are at a stage 
where we are not asking for division of the country. You 
know that. We are at a stage that we have publicly 
eschewed violence. You know that. You know that those 
people, relatives of the fallen cadres, have voted for that 
kind of policy. What more do you want? We have said, 
“We do not want to divide the country”. We have said, 
“We do not want to take up arms again, but let us 
remember our children who fought for a cause”. Be 
magnanimous and permit these families in this month, 
beginning tomorrow, for another week to remember their 
dead.  

Thank you very much.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is, the Hon. Kabir Hashim. You have 

30 minutes.  
 
 
[පූ.භා. 11.38] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින විවාදය ආරම්භ 

කරමින් පථමෙයන්ම ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් දිග කථාවක් කළා. එතුමා කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කළා. එතුමා පශ්න කිහිපයක් ඇහුවා, රස්සාවල් ලක්ෂ 10ක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද, ඒකට සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද සහ 
සංහිඳියාව සඳහා අපි අවංකද කියලා. අපි බිෙයන් ෙතොරව ෙකළින් 
තීරණ කිහිපයක් අරෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ජාත න්තරයට යටත්ව හිටපු තත්ත්වය නැති කරලා ෙකළින්ම ශී 
ලංකා රජය, තමන්ට ෙද්ශීය මට්ටෙම් පශ්න විසඳන්න පුළුවන් 
කියන විශ්වාසය මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්වලා දුන්නා. මම හිතනවා, 
අපට ඒ විශ්වාසය තහවුරු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ අප 
ෙකෙරහි -ෙම් රජය ෙකෙරහි- යම්කිසි විශ්වාසයක් තියාෙගන 
තිබුණා නම් ඒක අපි ආරක්ෂා කරනවා. අපි ෙද්ශපාලන වාසිය 
තකා විතරක් වැඩ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

වසර ගණනක් ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් යම් ෙද්වල් සිදු 
වුණා. හැම ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. අපි ෙද්ශපාලනය 
කරන්න ඕනෑ. අපි ආණ්ඩු පක්ෂය, විපක්ෂය කියලා ෙද්ශපාලනය 

කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපට ඒවා ෙවනස් කරලා රට ගැන හිතන්න 
ඕනෑ කාලයක් එනවා. අපි ඒකට බය නැතුව අමාරු තීරණ ගන්න 
ඕනෑ. අෙප් අගමැතිතුමා 'ජාතික ආර්ථික පතිපත්තිය' ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට තිත්ත ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑය කියලා කිව්වා. 
ෙකොළය හංගලා, ෙකොළය වහලා වැඩ කරනවාට වඩා ෙකළින් 
කථා කර ෙකළින් වැඩ කරන්න පුළුවන් හයියක් අපට තිෙබන්න 
ඕනෑ. එතැන තමයි ෙලොකුම ෙවනස තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් හැම ෙදයක්ම කෙළේ ෙලොකු ෙද්ශ ෙපේමී 
බිත්තියක් හදාෙගනයි. ඒ ෙද්ශ ෙපේමී බිත්තිෙය් ජාතිවාදය, ජාති 
ආලය, අෙප්කම හැම ෙදයක්ම තිබුණා. නමුත් බිත්තිය හැදුෙව් 
ෙමොකකින්ද කියලා බැලුවා නම් අපට ඒ බිත්තිය ෙමොකක්ද කියලා 
හිතාගන්න පුළුවන්. සාමාන ෙයන් බිත්තියක් හදන බදාමක් 
තිෙබනවා. බදාෙම් තිෙබන්ෙන් සිෙමන්ති, වැලි, වතුර. නමුත් ෙම් 
බැම්ම හදලා තිබුෙණ් එතෙනෝල්වලින්, කැසිෙනෝවලින්, 
දූෂණෙයන් සහ ෙහොරකෙමන්. ෙම් බිත්තිය උඩ ඉඳෙගන තමයි 
සමහර අය අත්පුඩි ගැහුෙව්. ෙම් තත්ත්වය තමයි අපි ෙවනස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපට ෙකළින් කථා කරන්න 
පුළුවන් ඒ හයිය තියා ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කථාෙව්දී සුපුරුදු පරිදි සංඛ ා ෙල්ඛන 
ගැන කථා කරලා ෙලොකු ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණයක්ම ෙනොකර, 
අෙප් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා රජය 
ෙවනුෙවන් කියන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ආරම්භෙය්දීම මම රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට අෙප් 
පශංසාව පළ කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම සමබර අය වැයක් 
හැටියට, සංවර්ධනාත්මක අය වැයක් හැටියට, යථාර්ථය නිරූපිත 
අය වැයක් හැටියට එතුමා ඊෙය් අය වැය  ඉදිරිපත් කළා. එතුමාට 
විශාල, අමාරු කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්න තිබුණා. අපට පැවරිලා 
තිබුණා, ෙලෙඩක් සුව කරන්න. ඒ ෙලඩා තමයි අෙප් ආර්ථිකය. ඒ 
ෙලඩාට එක ෙලඩක් ෙනොෙවයි, ෙලඩ ෙගොඩක් තිබුණා. ඒ ෙලඩාට 
ෙකොෙලස්ටෙරෝල් වැඩි ෙවලා; සීනි වැඩි ෙවලා; රුධිර පීඩනය 
වැඩි ෙවලා; පිළිකාව හැෙදන්න ඔන්න ෙමන්න. තව ෙලඩ 
කිහිපයක් තිෙබනවා, ඒවා කියන්න බැරි ෙලඩ. ෙම් ෙලඩ ටික සුව 
කරන්න ඉතාම අමාරුයි. නමුත් භාර ගත් කාර්ය භාරය හරියට ඉටු 
කරන්න මුදල් ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ආර්ථික පතිපත්තිය සමඟ 
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය සම්මුහුර්ත කිරීමත් ඉතාම වැදගත්. ඒ 
ෙදක සම්බන්ධයි. එෙහම නැත්නම් සමහර අය කියාවි, අපි 
ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික පතිපත්තිය අෙප් අය වැය ෙල්ඛනයත් 
එක්ක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි කියන ෙදය 
පාෙයෝගිකව හරියට කරලා ෙපන්වන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

එක පැත්තකින් බැලුවාම අය වැය ෙල්ඛනයක් කියන්ෙන් 
සාමාන ෙයන් රට යන දිශාව තීරණය කරන සාධකයක්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා හිටපු මුදල් අමාත වරයා හැටියට අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි නිතරම ඒ ගැන තර්ක කළා. 
ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රට යන දිශාව හඳුනා 
ගන්න පුළුවන්,  ඒ නිසා ඒක හරියට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා 
කිව්වා. නමුත් පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛන ෙදස බැලුවා නම් 
ෙපෙන්වි, 2005 වසෙර් ඉඳලා 2015 වසර දක්වා - 2007, 2008 
වසරවලින් පස්ෙසේ - එකම අය වැය කථාව photocopy කරලා 
දිගටම කියලා තිෙබන බව. එකම ෙදය තමයි හැමදාම ඇවිල්ලා 
කිව්ෙව්. සමහර අංශ ගැන කියපු කාරණා ගැන බැලුවාම එකම 
ෙදය photocopy කරලා කිව්වා කියලා කියන්න පුළුවන්. දියර කිරි 
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය වසරක කියපු කථාව ඊළඟ 
වසෙර්දීත් කියනවා; එතැනින් ඉදිරියටත් කියනවා. අවංක වුෙණ් 
නැහැ. මිනිසුන් ඒ අය වැයට කන් දුන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් රවි 
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කරුණානායක මහත්මයා පැයක් ෙදකක් කථා කරන ෙකොට ඒක 
ෙම් අයට ෙත්රුම් ගන්න බැරි වුණා. මම දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා කියලා තිෙබනවා, "මට නම් ෙමය තවම ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙත්රුෙණ් නැති නිසා තමයි අද එතුමා විපක්ෂෙය් 
ඉන්ෙන්. ෙත්රුණා නම් තවමත් එතුමා ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. 
ෙමොකද, තවමත් ෙම් ගත වන්ෙන් එතුමාට ජනාධිපති ධුරෙය් 
ඉන්න තිබුණු කාලය. අපි එදා විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන, "අපි ෙම් 
වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරනවා" කියලා කියන 
ෙකොට කවුද විශ්වාස කෙළේ? ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට 
ජනාධිපතිවරයකුට ෙදවැනි වතාෙව්දී තමන්ෙග් සම්පූර්ණ ධුර 
කාලෙය් ඉන්න බැරි වුණා. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
එතුමාෙග් ධුර කාලෙය් මැද හරිෙය්දී ඝාතනය කළා. ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා පත් වුෙණ් ඉතාම සුළු අන්තර්කාලීන පාලන 
කාලයකට. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අවුරුදු දහයම 
ධුරෙය් හිටියා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අවුරුදු දහයම ධුරෙය් 
හිටියා. යුද්ධයක් දිනලාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට සම්පූර්ණ 
ධුර කාලෙය් ඉන්න බැරි වුණා. ඒ ෙද්ශපාලන දුර්වලකම් නිසා.  

අය වැය ෙල්ඛනය කියන්ෙන් රට යන දිශාව තීරණය කරන 
සාධකයක්. ඒෙකන් විෙශේෂෙයන්ම සම්පත් ෙබදා හැරීම තීරණය 
ෙවනවා. ඒ දවස්වල සම්පත් ෙබදා හැරුෙණ් පවුලට සියයට 60ක් 
වන විධියට. ඒ සියලුම අය වැය ෙල්ඛනවලින්  ඔක්ෙකෝම මුදල් 
ෙවන් වුෙණ් පවුෙල් අයට. 

ජනාධිපතිතුමාට, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට ගිහිල්ලා ඉතිරි ටික තමයි අර කටු ටික ෙබදනවා වාෙග් 
අෙනක් අයට දුන්ෙන්.  ෙමවර සම්පත් ෙබදා හැරීම යන්ෙන් ෙපොදු 
ජනයාටයි. ජනාධිපතිටයි, පවුෙල් අයටයි ෙනොව ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට තමයි ඒ ටික යන්ෙන්.  

ඊළඟට, ආදායම් පතිව ාප්තිය ඉතාම වැදගත්. ෙම් රෙට් විශාල 
ආදායම් විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඒවා පශ්න. ඒවාට උත්තර ෙදන 
අය වැයක් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. රට යන දිශාව ගත්තාම අපි 
ඒවා හදුනා ගන්න නම්, රට යන දිශාල තීරණය කරන්න 
ඉස්සරෙවලා රට තිෙබන තැන අපි හඳුනා ගන්න ඕනෑ. අපි අද 
ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? පසු ගිය රජය අප ෙගනැල්ලා අතහැරිෙය් 
ෙකොතැනද? එතැන සිට තමයි අපි අද යන්න ඕනෑ. අද අපි පටන් 
ගන්ෙන් සියෙයන්ද, ෙදසියෙයන්ද, තුන්සියෙයන්ද, එෙහම 
නැත්නම් බින්දුෙවන්ද, ඍෙණන්ද කියන එක ඉස්සරෙවලාම අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අපි 
ඉන්ෙන් ෙකොතැනද? මම හිතනවා, ෙම්ක තමයි වැදගත්ම ෙද් 
කියා. ඒ පශ්නයට උත්තරය දීලා තමයි ඇඟිල්ල; අත දිගු කර 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපට ඉස්සරහට 
යන්න අඩිතාලමක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. නමුත් අපි ෙකොතැනද 
ඉන්ෙන් කියන එක අවංකව කල්පනා කරන්න. පසු ගිය රජය 
ඉදිරිපත් කළ  කෘතිම ෙලස පුම්බන සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව 
ජනතාවෙගන් තිත්ත ඇත්ත වසා ගත්තා. පුම්බන සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලින් එක එක ෙද්වල් කළා. එකක් තමයි, ෙම්ක 
ආශ්චර්යයක් කිව්ව එක. "ආශ්චර්යය" කියා කිව්ව ඒ වචනය 
ශක්තිමත් කරන්ෙන් අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000කට 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එෙකන්. ගෙම් පුංචි මිනිහාට 
ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 4,000ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි හැමදාම විකිණුෙව්. ඒ ෙඩොලර් 
4,000 ගැන කථා කරන ෙකොට දරිදතාව; දුප්පත්කම සියයට 6.5ට 
අඩු කළාය කියා පම්ෙපෝරි ගැහුවා. ෙම්ක ඇත්ත කියා කියන්ෙන් 
කවුද? මෙග් මිත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි  ෙදන්නා 
ආර්ථික වශෙයන් තර්ක කළා නම් එක එක ෙද්වල් කියන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් සියයට 6.5 අඩු වුණාය කියා අපට 
නිහතමානීව කියන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ඒක කෙළේ 
ෙකොෙහොමද?  ඒක අමූලික වංචාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම  කියනවා 
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව "basket of goods" කියන 
එෙක් ආහාර සහ ආහාර ෙනොවන අත වශ  භාණ්ඩවල 2002 
පැවැති මිල මට්ටම් අර ෙගන ඒ අනුව ජීවන වියදම් මට්ටම මනින 
කමෙව්දය තීරණය කරනවා.  එක පුද්ගලයකුෙග් එක දවසක නිල 
දරිදතා ෙර්ඛා අනුපාතය  අනුව   ෙම් රෙට් එක පුද්ගලයකුට ජීවත් 
ෙවන්න දවසකට රුපියල් 32ක් ඇති කියා තීරණය කරනවා. 
රුපියල් 32ට අඩු වුණා නම් තමයි ඒ පුද්ගලයා දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් 
පහළ ඉන්ෙන්.  එෙහම තමයි සියයට 6.5 ආෙව්. ඒ මුදල 
බිත්තරයක් කන්නත් මදි. රුපියල් 32කින් පුළුවන්ද, තමන්ෙග් 
දරුවා ජීවත් කරවන්න? ෙම් වාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන 
'ඔක්ෙකෝම ෙහොඳයි.' කියා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ෙපන්වන එක 
අපටත් කරන්න පුළුවන්. අපටත් එෙහම කියන්න පුළුවන්. අපට 
සංඛ ා ෙල්ඛන හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවංකව අෙප් රෙට් 
තිෙබන පශ්නවලට විසඳුමක් ෙසොයනවාද කියන එක සිතන්න 
ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් මන්ද ෙපෝෂිත දරුෙවෝ සියයට 23ක් ඉන්නවා. 
ඊට වඩා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්! ෙම් වන විට ෙම් රෙට් සියයට 42ක් 
දවසකට ෙඩොලර් ෙදකකින් ජීවත් ෙවනවා කියා සහතික ෙවනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් ෙදසිය අසූවකින්. ඒ කාලෙය් නම් රුපියල් 
260යි. එෙහම බැලුවාම, ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් දරිදතාව අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එකට සහතික වන්ෙන්? මා කියන්ෙන් 
ෙමයයි. "අෙප් රට මැද පන්තිෙය් රටක්." කියා අප කියාගත්තාට 
අප ෙනොදකින ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තවම දුප්පත්කම -
දිළිඳුකම- තිෙබනවා. නමුත් අපි එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ, 
ලජ්ජාවටද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. අපි හිතනවා, 'අෙප් රට දැන් 
මැද පන්තිෙය් රටක්. දියුණු ෙවලා තිෙබන රටක්.' කියා. නමුත් 
ඇත්ත තත්ත්වය ඊට වඩා හාත්පසින් ෙවනස්. මා එෙහම කියන්න 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එදා එක හුස්මකින් ෙද්ශෙපේමය ගැන, 
සමාජවාදය ගැන කථා කරපු, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සිටි අයෙගන් මම 
අහනවා, ඔබ එදා බිහි කරපු සමාජය කුමක්ද කියා; ඔබ 
ඇත්ෙතන්ම හදාපු ආශ්චර්යය කුමක්ද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ජීවත් වන සමාජය 
කුමක්ද කියන එක හඳුනාගන්න ඕනෑ. අය වැයක් හදන්ෙන් අන්න 
එය ඉලක්ක කරෙගනයි. අප දකින සමාජය ෙමොකක්ද? මම පුංචි 
උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙමය වැදගත්. ඒ පුංචි උදාහරණය 
ෙම්කයි. ඉංගීසි සාහිත කරුෙවක් -ෙපොත් ලියන්ෙනක්- සිටියා, 
Thomas Hardy කියලා. එතුමා ලිව්වා "Jude the Obscure" කියන 
ෙපොත. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ ෙපොෙත් ඇතුළත් 
කථාෙව් තිෙබනවා කම්කරුවකුෙග් ජීවිතය ගැන. ඒ කම්කරුවාට 
ළමයි තුන්ෙදෙනක් සිටියා; එක් පුතකු සහ දූලා ෙදෙදනකු 
වශෙයන්. ඔහු ඉතාම දුප්පත් කම්කරුෙවක්. ඔහු උෙද් ගියාම රෑ 
වන කල් වැඩ කරනවා. ඔහුට ඔහුෙග් දරුවන්ට හරියට කන්න 
ෙදන්න බැහැ. එක දවසක් ඔහු ෙගදර ඇවිත් බලන ෙකොට පුතා 
ලියුම් කෑල්ලක් ලියලා තාත්තාට කියා තිෙබනවා, "We are too 
many"; "අපි සිටින පමාණය වැඩියි"  කියා. එෙහම කියා ඒ පුතා 
දූලා ෙදෙදනාත් සමඟ -තුන්ෙදනාම, ළමයින් තුන්ෙදනාම- 
ෙබල්ෙල් වැල ලාෙගන සිය දිවි නසාෙගන.  ෙහේතුව, ඒ 
කම්කරුවාට ඒ දරුවන්ට අවශ  පමාණයට සලකන්න බැරි වන 
නිසායි. ඒ කතාව ෙපොතක ලියපු කථාවක්. එහි භයානක ෙද් තමයි, 
අද ෙලෝක සමාජය තුළ එය සැබෑවක් වීම. 2015 ජූනිවල චීනෙය් 
Guangzhou කියන පාන්තෙය් - Guangzhou කියන්ෙන්, 
industrial area එකක්- Beiji කියන ගෙම් අර කථාෙව් සඳහන් 
වනවා වාෙග්ම දුප්පත් පවුලක් හිටියා. ඒ පවුෙල් තාත්තායි, 
අම්මායි ඒ ගම්වල රස්සා නැති නිසා වීසා අරෙගන නගරයට යනවා 
රස්සාවක් කරන්න. වීසා නැතිව internal migration කරන්න 
බැහැ. දුවලා ෙදෙදනායි, පුතායි තමන්ෙග් ඥාතින් ළඟ තියලා ඒ 
තාත්තයි අම්මයි රස්සාව කරන්න යනවා. ඒ පුතයි, දුවලා 
ෙදෙදනායි ෙමොකද කරන්ෙන්? තමන් ව බලාගන්න කවුරුත් නැහැ. 
ආහාර ෙදන්න කවුරුත් නැහැ. තුන්ෙදනාම වස කුප්පියක් අරෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බීලා සිය දිවි නසා ගන්නවා. ෙම් කථාව ලිව්ෙව් අවුරුදු 40කට 
විතර කලින්. නමුත්, ඇත්තටම ෙම්ක චීනෙය් ෙගොන්ෂූ පෙද්ශෙය් 
සිදු වුණ ෙදයක්.  

ෙම් කථාෙව් භයානකම ෙකොටස ෙම්කයි. ඒ තමයි, 2015 
ඔක්ෙතෝබර් -මීට මාසයකට කලින්- ලංකාෙව්ත් ඒ වාෙග් සිද්ධියක් 
වුණා. ගල්පාත, බටෙගොඩ කියන ගෙම් ජීවත් වුණු පවුලක 
දුප්පත්කම දරා ගන්න බැරිව අම්මා රට ගිහිල්ලා. තාත්තා හැම 
තැනම ගිහිල්ලා කම්කරු වැඩ -කුලී වැඩ- කරනවා. පුතයි දුවයි 
ෙදෙදනාම ෙග් ඉස්සරහා තිෙබන කජු ගෙහේ ෙබල්ෙල් වැල දා 
ගත්තා. ෙමොකද? අම්මාටයි, තාත්තාටයි පමාණවත්ව ඒ දරුවන්ට 
දරු ෙසෙනහස ෙදන්නත්, ආර්ථික පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නත් 
බැරි වූ නිසා. ඒක සිදු වුෙණ් 2015 ඔක්ෙකෝබර් මාසෙය්. අපි ෙම් 
ආණ්ඩුව භාර අරෙගන දැන් හරියටම මාස තුනයි. ෙම්ක ඔබ බිහි 
කරපු සමාජය. 2005 ඉඳලා අවුරුදු 10ක් ඔබ ෙම් රට පාලනය 
කළා. ඔබ හිතනවා නම්, ඔබෙග් ආර්ථික න ාය මත ෙම් රෙට් 
පශ්න, සමාජ පශ්න විසඳුවා කියා, එෙහම නම් ඔබ කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ අපි පිළිගන්නම්. ඔබෙග් න ාය අපිත් පිළිපදින්නම්. අපි 
හැම දාම කිව්ෙව්, "රටට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ." 
කියා. අපි පශ්න කෙළේ ඒ ගැනයි. ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක් 
ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන ගහ ගන්න පුළුවන්.  නමුත්, ෙම්වා ගැන කවුද 
බලන්ෙන්? ෙම් වගකීම භාරගත යුතුයි. ෙම්කද සංවර්ධනය? නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් සකස් 
කෙළේ.  මිනිසුන් සතුටු කරන්න "මංගල අය වැය" කියා අපට මීට 
වඩා මෙනෝරංජන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. නමුත්, ඊට 
වඩා ෙහොඳයි තිත්ත ඇත්ත කියා ෙදන එක. සමහර ඒවාට අපි 
මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. අපි වෙට් තිෙබන රටවල් අපිට වඩා 
ඉදිරිෙයන් යනවා. වියට්නාමය, සිංගප්පූරුව, බංග්ලාෙද්ශය වැනි 
රටවල් අපිත් එක්ක තරග කර, අෙප් රස්සා ටික ගන්නවා; අෙප් 
ආෙයෝජන ගන්නවා. අපි ෙකළින් හිටිෙය් නැත්නම් අපි විසින්ම 
අෙප් රට විනාශ කර ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් තීරණය 
හරියට ගත්ෙත්.  

අපි ගත්තාම පන්ති වශෙයන්, පළාත් වශෙයන්, ස්තී-පුරුෂ 
වශෙයන් දැඩි ආදායම් විෂමතාවක් අෙප් රෙට් පවතින බව කවුරුත් 
දන්නවා ඇති. විශාල විෂමතාවක් තිෙබනවා. අපිට පශ්න රාශියක් 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් සිට ෙම් තිෙබන 
දුප්පත්කමත් එක්ක සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්න ෙගොඩක් තිෙබන 
බව. ආර්ථික පශ්න ගත්තාම, අෙප් ණයබර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
1994 ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ අෙප් අපනයනය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට සියයට 30යි. අද අපනයනය 
සියයට 15ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් නිෂ්පාදනය 
පැත්ෙතන් අපි වැටිලා. ඊළඟට, පසු ගිය කාලෙය් ෙකෝටි ගණනක් 
අරෙගන අෙප් ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් හදා ගත්තා. ඒ යටිතල 
පහසුකම් අෙප් ආර්ථික කියාකාරකම් එක්ක ඒකාබද්ධ කරන්න 
බැරි පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ගත්තාම, හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගත්තාම අපි ගත්ත ණයවත් අපට ෙගවා ගන්න පුළුවන් ආදායමක් 
ඒ ආයතනවලින් උපයන්ෙන් නැහැ. ඒක පශ්නයක්. දැනට 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවන අදියර සෑදීම සඳහා ලබා ගත් 
ෙඩොලර් මිලියන 800ක ණය ෙගවන්ෙන්  ආණ්ඩුව. නමුත් ඒෙක්  
නැංගුරම් ෙපොළවල- berthsවල- ආදායම ගන්ෙන්, චීන ආණ්ඩුව. 
ණය ෙගවන්ෙන් අපි. ෙම්වා පධාන පශ්න. අෙප් රාජ  ආදායම් 
කඩා වැටී තිෙබනවා. රාජ  ආදායම් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
සියලු පශ්න දිහා බලා ෙම් වාෙග් අය වැයක් හදන එක 
ඇත්තවශෙයන්ම, ෙලොකු ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රජෙය් ඉදිරි ගමන් 
මඟ ගැන අප කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අගමැතිතුමා 
ජාතික ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ගැන කථා කළා; එය ඉදිරිපත් 
කළා. කලාතුරකින් තමයි, ආණ්ඩුවක එෙහම සිදු ෙවන්ෙන්. 
නමුත් එතුමා ඇවිත් "ෙමන්න ෙම්ක තමයි, අපි කරන්න 
බලන්ෙන්." කියා ඒ සම්බන්ධව ෙම් මුළු ගරු සභාවත්, රටත් 
දැනුවත් කළා. සමහර අය හැම ෙව්ලාෙව්ම වැරදි ෙකෝණයකින් 
බලා ඉන්නවා, යූඇන්පීය පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්න තිබුණු ඒවා ඔක්ෙකෝම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවා 
කියා. අපිට ඒවා ෙකොෙළේ වහලා කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම්දී අපට එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. අද 
අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අවශ  ෙව්ලාවට අෙප් 
පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න හයියක් තිෙබන පක්ෂයක්, අෙප් 
පක්ෂය. අෙප් පක්ෂය 1977 බලයට පැමිණි ෙව්ලාෙව්, ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් සිදු කර තිබුෙණ් නැති විවෘත ආර්ථික කමය  
ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නා. අපි ඒක හරියට කළා. "77 දරුෙවෝ" 
කියන පිරිසක් අපි බිහි කළා.  

එදා, ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා අවශ  යාන්තණයක් අපි 
පාවිච්චි කළා. නමුත් අපි අද ඊට වඩා Public-Private Partnership 
කියන සංකල්පය ගැන හිතනවා. ඒ අනුව අපිට විවිධ කමෙව්ද, 
අලුත් කමෙව්ද ෙයොදවන්න පුළුවන් කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් රෙට් කම්කරුවන්ෙග් අයිතීන් ගැන රාජ  ෙද්පළවල 
අයිතීන් ගැන කිසිම සැකයක් තබා ගන්න ඕනෑ නැහැ. අපි මාර්ග 
සිතියමක්, ෙර්ඛා පතයක්, පතිපත්ති පකාශයක් හැටියට කලින් 
ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළා. අෙප් රජය සමාජ 
සාධාරණත්වය පදනම් කර ගත් සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න තීරණය කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එදා අපි විවෘත ආර්ථික 
කමය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්නා. 1994දී අපව දැඩි ෙලස 
විෙව්චනය කර එදා සිට ආපු ආණ්ඩුවක්. 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතා ෙම් ගරු සභාෙව්දී යූඇන්පීෙය් වැඩ පිළිෙවළ සහ එදා අප 
අනුගමනය කළ අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය  දැඩි ෙලස විෙව්චනය 
කර වසර දහයක් ෙවනවා. ඒක අබමල් ෙර්ණුවක් තරම්වත් 
ෙවනස් කරන්ෙන් නැතුව, එදා අපි දාපු සීමා මායිම් අයින් කරලා 
අන්තවාදී, ධනවාදී කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න එතුමා 
කටයුතු කළා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත් ලංකාව ධනවාදෙය් කක්කුස්සියක් බවට පත් ෙකරුවා.  
ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත.  ඕක ෙවනස් කරලා කියන්න අද අපිට  
හයිය තිෙබනවා.  ඒ සංකල්පෙය් පතිපත්තිය අපි අද අනුගමනය 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි විශ්වාස කරන්ෙන් සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක්. ෙමොකද, ආදායම් විෂමතා පශ්නය ලංකාවට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම දියුණු ෙවනෙකොට එය පධාන 
සමාජ ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. සමාජ ආර්ථික කමය තුළ අපි 
විශ්වාස කරනවා ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන් කියලා. මිශ 
ආර්ථිකෙයන් ඔබ්බට ගිය සමාජ සාධාරණත්වය, මානව හිමිකම්, 
සංස්කෘතික අනන තාවය, සමාජ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන 
කමෙව්දයක් හැටියට තමයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ෙමයට 
යම් යම් සංෙශෝධන ෙගන එන්න ඕනෑද? විපක්ෂෙය් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් තිෙබනවාද? ෙම් ගරු සභාෙව් විවිධ මත 
තිෙබනවා නම් ඒවාත් ඇතුළත් කරෙගන සුදුසු විධියට 
සංෙශෝධනය කරලා ෙමය හරියට කියාත්මක කරන්න අපි 
ලැහැස්තියි. දින 100න් තමයි අපි පටන් ගත්ෙත්. සමහර අය 
කියනවා අපි මාස 11ක් ආණ්ඩුෙව් හිටියාලු. දින 100  ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි. 43 ෙදෙනක් තියාෙගන ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන්ද? 
ෙලඩ ෙගොඩක් තිබුණු ෙලඩාව බාර අරෙගන ජීවත් කරන්නයි දින 
100 තුළදී අපි උත්සාහ කෙළේ.  දැන් තමයි අපි වැඩ කරන්ෙන්.  ඒ 
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ළමයා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ.  ෙබෙහත් ටික ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා 
අපි පළමුෙවන්ම දින 100 දී ෙමොකක්ද කෙළේ? අසාධ  
තත්ත්වෙයන් තිබුණු ආර්ථිකය නැත්නම් අසාධ  තත්ත්වෙයන් 
සිටි ඒ ෙලඩාව නැවත නැගිට්ටවන්නට, ෙපොදු ජනතාව සවිමත් 
කරන්නට රජය පළමුෙවන්ම ජනතාවට ෙසේලයින් ටිකක් දීලා 
මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න සහන ගණනාවක් ලබලා දුන්නා.  පඩි 
වැඩි කරලා දුන්නා.  ඒ ටික කරලා, මිනිස්සු ජීවත් ෙකෙරව්වා. යහ 
පාලනය ඇති කළා. ෙදවනුව අපි ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදන්න 
තීරණය කළා. සථ්ාවර ආණ්ඩුවක් නැතුව රටක් ෙගනියන්න බැහැ 
ෙන්.  ඒ නිසා ෙදෙවනි පියවර වශෙයන් අපි ඡන්දයකට ගියා.  
ඡන්දයට ගිහිල්ලා අපි බහුතරය ලබා ගත්තා. ෙතවනුව ජිනීවා 
නුවර මානව හිමිකම් කවුන්සිලය හරහා ජාත න්තර වශෙයන් 
එල්ල වූ තර්ජනයට අපි සාධනීය පියවර කිහිපයක්ම අරෙගන, ඒවා 
ෙකොන්ද ෙකලින් තියාෙගන කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කළා. 
ෙම් රෙට් අනන තාව, කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කරෙගන 
ජාත න්තරයත් එක්ක හැප්පිලා කථා කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  
හතරෙවනි එක තමයි හතරගාෙත් වැටිලා තිබුණ ආර්ථිකය 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා ආර්ථික පතිපත්ති පකාශයයි, අෙප් අය වැයයි 
අපි ඉදිරිපත් කිරීම.  

අපි හරියට පිළිෙවළට ඒ ටික කළා. අෙප් අය වැෙයන් සහ 
ආර්ථික පතිපත්ති පකාශෙයන් පධාන අරමුණු 5ක් ඉලක්ක කළා. 
පළමුෙවනි එක රැකියා අවස්ථා දස ලක්ෂයක් ලබා දීම. ෙදෙවනි 
එක ආදායම් ඉහළ නැංවීම. තුන්ෙවනි එක ගාමීය ආර්ථිකය 
වර්ධනය කිරීම. හතරෙවනි එක ගාමීය සහ වතුකරෙය් 
ජනතාවටත්, මධ ම පන්තිෙය් අයටත්, රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් 
ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම. පස්ෙවනි එක ශක්තිමත් සහ පුළුල් මධ ම 
පන්තියක් බිහි කරලීම. ඒ ඉලක්ක අත් පත් කර ගැනීම සඳහා අපි 
ෙයෝජිත උපාය මාර්ග කිහිපයකුත් හඳුන්වා දුන්නා. පළමුෙවනි එක 
තමයි ෙගෝලීය වටිනාකම් දාමයට - Global Value Chain එකට- 
එක්වීමට පසුබිමක් සකස් කිරීම. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනෙය් එකතු 
කළ වටිනාකම - value addition එක -  වැඩි කරන්න කටයුතු 
කිරීම.  ඊළඟට, කුඩා පරිමාණ සහ මහා පරිමාණ ෙගොවීන් සහ 
ව වසායකයන් ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එක් කිරීම. තුන්ෙවනි එක 
ජාත න්තර තරගකාරි විෙද්ශ ආයතන අප රට තුළ ආෙයෝජනය 
කිරීම - Foreign Direct Investment - දිරිමත් කිරීම. ඒ වාෙග්ම 
ජාත න්තර තරගකාරි විෙද්ශ ආයතන සහ ආර්ථික 
ඩිජිටල්කරණය කිරීම.  ෙමන්න ෙම්වා පධාන කාරණා.   

ඊළඟට රැකියා පශ්නය ගන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා රැකියා පශන්යට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් හැදුෙව් 
නැහැ. එතුමා උත්සාහ කරන්න ඇති.  නමුත් අපි කරන ෙචෝදනාව 
තමයි ෙද්ශපාලන වුවමනාවට පමණක් රස්සාවල් දුන්නාය කියන 
එක. ඡන්දයක් එනෙකොට තමන්ෙග් මන්තීවරු සතුටු කරන්න jobs 
ටිකක් දුන්නා. "නිල් බලකාය" නමැති සංවිධානයක් හදලා, නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කිව්වා ළමයි ටික ෙගන්වලා ෙපොඩි shows 
ටිකක් දාන්න කියලා. ෙමෙහම රසස්ාවල් හදන්න බැහැ. නමුත් 
රැකියා පශ්නය දරුණුයි. තරුණ විරැකියාව බරපතළයි. එය සියයට 
21යි. ලංකාෙව් සියයට 21ක තරුණ විරැකියාවක් තිෙබනවා. ඌන 
ෙසේවා නියුක්තිය - underemployment - ඊට වඩා ෙලොකු 
පශ්නයක්. ෙහොඳට ඉෙගන ගත්ත ෙකොල්ෙලක් රස්සාවක් නැති 
නිසා ගිහිල්ලා කම්කරු වැඩක් කරනවා; නැත්නම් three-wheeler 
එකක් එළවනවා. උපාධිය ගත්ත ෙකනා three-wheeler  එකක් 
එළවනවා.  ඒක ඌන ෙසේවා නියුක්තිය. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්.  
ෙම් පශ්නය බරපතළයි. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ඕනෑ. නිල් 
බලකාෙයන් ෙමොකක්ද කෙළේ? තරුණයන්ට ෙබොරු 
බලාෙපොෙරොත්තු දුන්නා. ආණ්ඩුෙව් රස්සාවක් ෙදනවා, ෙදනවා 
කියා ඇදෙගන ඇදෙගන ගියා.  අපිටත් දැන් ඒක කරන්න පුළුවන්. 
අපට අවංක ෙනොවී ඒ ළමයින්ව ෙනොමඟ යවන්න පුළුවන් 
රස්සාවල් ෙමෙහම ෙදන්නම්, අරෙහම ෙදන්නම් කියලා.  

නමුත් ආණ්ඩුවකට -රජයකට- රැකියා නිර්මාණය කරන්න 
බැහැ. ආණ්ඩුවකට රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. 
රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරන එක තමයි අපි කරන්න යන්ෙන්. 
ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද රස්සාවල් නිර්මාණය කරන්ෙන්? එෙහම 
නම් රාජ  අංශෙය් ආයතන ඕනෑ තරම් පිහිටුවන්න පුළුවන්; රාජ  
අංශය ෙලොකු කරන්න පුළුවන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ 
කාලෙය් ඇති කරන්න පුළුවන් ඔක්ෙකෝම ආයතන දාලාත් ඉතා 
සුළු පමාණයක් තමයි එතුමාට ඒවාට දමාගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 
රාජ  අංශයත් ඉවරයි. ඒවාට දාපු අයට හරියට නිල තල ලබා 
දීලාත් නැහැ.  

රැකියා පශ්නය ගත්තාම රජෙය් රැකියාවලින් රැකියා පශ්නය 
විස ෙඳයිද? මම එක් උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉන්දියාෙව් උත්තර 
පෙද්ශෙය් එක් රාජ  ආයතනයක low-level job එකක් සඳහා 
clerksලා -ලිපිකරුෙවෝ- ගන්න දැන්වීමක් පළ කළා. ඒෙක් 
ඇබෑර්තු 368ක් තිබුණා. පඩිය මාෙසකට රුපියල් 30,000යි. 
ඉල්ලුම් පත් ලක්ෂ 23ක් ආවා. සුදුසුකම විධියට ඉල්ලලා තිබුෙණ් 
G.C.E. Ordinary Level විභාගය සමත් ෙවන්න ඕනෑ, 
බයිසිකලයක් පදින්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එච්චරයි. පශ්චාත් 
උපාධි තිෙබන, PhD උපාධිය තිෙබන අයත් ඒ රස්සාවට ඉල්ලුම් 
කරලා තිබුණා. ෙමොකද, රස්සා නැතිකම නිසා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කියනවා, boards 10ක් පත් කරලාත් ඒ අයට සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
ටික පවත්වලා අවසන් කරන්න අවුරුදු 4ක් ගත ෙවයි කියලා. 
Boards 10ක් පත් කරලාත් interviews ටික තියන්න අවුරුදු 4ක් 
ගත ෙවයි කියලා කියනවා. මම ෙම්ක ලංකාවට සම කරන්නම්. 
අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් 
රැකියා 10ක් පමණ සඳහා ඇබෑර්තු තිෙබනවා කියා පත්තෙර් 
දැන්වීමක් පළ කළා කියලා ඒ බැංකුෙව් අය කිව්වා. ඇබෑර්තු 10 
සඳහා ඉල්ලුම් පත 5,000ක් ආවාලු. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හැටියට 
ෙම් පශ්නය අපට පාෙයෝගිකව විසඳන්න පුළුවන්ද? අපි ඇයි 
ෙබොරු කථා කරන්ෙන්? අපට යම් පමාණයකින් රස්සා ෙදන්න 
පුළුවන්. රැකියා ෙදන්න පුළුවන් අවස්ථා රාජ  ආයතනවල 
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉඩ පාඩු හදන එක අපි කරනවා. 
රාජ  ෙසේවය තවත් පුළුල් කරන්න අපි කමෙව්දයක් හදනවා. 
නමුත්, ඒෙකන්ම රැකියා පශ්නය විසඳන්න බැහැ. රජයකට රැකියා 
නිර්මාණය කරන්න බැහැ, රජයකට රැකියා අවස්ථාවන් පමණයි 
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි මතක තබාගන්න 
ඕනෑ. අෙප් අය වැය ඒ අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරන අය වැයක් 
කියන එක මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි. ඒ තුළින් එක 
පැත්තකින් රජෙය් රැකියා විධිමත් කරන්න, හැකි පමාණෙයන් තව 
තවත් අය රජෙය් රැකියාවලට ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නමුත් එතැනින් අෙප් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැති නිසා 
ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයටත් 
pension කමයක් -විශාම වැටුප් කමයක්- ඇති කරන කමෙව්දයට 
අපි ඒ අය තල්ලු කරන්න කටයුතු කරනවා.  ෙමොකද, තරුණයන්ට 
පශ්න තිෙබනවා. "අපි ෙපෞද්ගලික අංශයට ගියාම pension එක 
නැහැ සර්, වැඩක් නැහැ" කියලා ඒ අය කියනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් pension කමයක් ආවා නම් ඒක හරියනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි කිහිපයක් තිෙබනවා. 
 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
විනාඩි 5කින් අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් වැඩි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි කරලා රැකියා උත්පාදනය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කළ යුතුයි. ඒක තමයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රජය ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ 
ගැනයි මම ඊළඟට කියන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ගත්තාම මම ඇයි 
කිව්ෙව්, අන්ත ලිෙයෝ ලිබරල්වාදී ධනවාදී කක්කුස්සියක් බවට ෙම් 
රට බවට පත් කළා කියලා. මම නිකම් කියන්ෙන් නැහැ. 1800 
ගණන්වල කැලිෙෆෝනියාෙව් සංවර්ධන යුගයක් තිබුණා. ඒ යුගයට 
කිව්ෙව් "රන් ආෙල්පිත යුගය" කියායි. ඒක ෙකෝච්චි පාරවල් හදන 
යුගයක් - a rail construction period. ඒෙක් ෙලොකු 
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ෙකෝටි ගණනක් හම්බ කළා. ඒක ඒ අයට 
රන් ආෙල්පිත යුගයක්. ඒ ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ විතරක් ෙලොකු 
මන්දිර හැදුවා. ඒ අයෙග් එක නිවසක් වර්ග අඩි 25,000යි, 
30,000යි. නමුත් සාමාන  ජනතාවට ෙමොකුත් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග් ෙදයක් තමයි ලංකාෙව් වුෙණ්. පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු 
ෙලොකු highways -අධිෙව්ගී මාර්ග- හැදුවා. ගෙම් පාරවල් හැදුෙව් 
නැහැ. Highways හැදුවාම ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් 
බිහි වුණා; ජාවාරම්කාරෙයෝ බිහි වුණා. ඒ අයට රන් ආෙල්පිත 
යුගයක් ඇති වුණා. වර්ග අඩි 25,000ක, 30,000ක ෙගවල් හදපු 
අය අනන්ත අපමාණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකයි රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ඒ අයෙගන් බදු අය කරන්ෙන්. නමුත් සාමාන  
මිනිස්සුන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැෙන්. ඒක වුෙණ් එක 
ෙකොටසකට විතරයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මුඩුක්කුවල 
ජීවත් වන, දුප්පත් පෙද්ශවල ජීවත් වන මිනිස්සුන්ෙග් පුංචි ෙගවල් 
ටික පාරවල් පළල් කරන්න කියලා බෙලන් කැඩුවා. Highways 
හදන ෙකොට ඒ මිනිස්සුන්ට වන්දි විධියට සතයක්වත් ෙගව්ෙව් 
නැහැ. අවුරුදු ගණනක් ගියත් වන්දි ෙනොෙගවපු මිනිස්සු තවමත් 
ඉන්නවා. ඒ අය පුංචි මිනිස්සු. ඒක වැරැදියි. ඒවා කරන්න ෙදන්න 
බැහැ. අපි ඉඩම් අයිතිය ගැනත් කථා කළා. අපි ඉඩම් අයිතිය ගැන 
කථා කරන ෙකොට කිව්වා, අපි ෙම් ඉඩම් ලංකාෙව් මිනිස්සුන්ට 
ෙබදා ෙදන්න යනවා කියලා. ඉතින් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙසෝමාවතිය ෛචත ය 
වෙට්ට තිබුණු අක්කර 5,000ක් ෙකෙසල් වගාවට කියලා කිසිම 
ගිවිසුමක් නැතුව ෙඩෝල් සමාගමට -සුද්දන්ට- ලබා දුන්නා. ඊළඟට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? Colombo Port City එෙක් අධි ආරක්ෂිත 
කලාපෙය් අක්කර 50ක් චීනයට දුන්නා. අපට අයිති ඉඩම 
සින්නක්කරව ලියා දුන්නා. ඒක හරිද? අෙප් ලංකාෙව් මිනිසුන්ට 
ෙම් ඉඩම් ටික දුන්නා නම් ෙමොකද? මම තවත් එකක් 
ෙපන්වන්නම්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩක් 
කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් Phase II Project එකට China 
Harbour Engineering Company එකත් සමඟ agreement එකක් 
ගැහුවා.  හම්බන්ෙතොට වරාය ආශිතව ෙහක්ටයාර් 50ක් චීන 
සමාගමකට රුපියල් 145කට සින්නක්කරව ලබා දීලා තිෙබනවා.  
That is, one Dollar for 50 hectares. ඉතින් ෙම්වා හරිද? නමුත් 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙදන්න බැරි වුණා. දැන් අපි ඉඩම් 
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ නිසායි.  

පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් උදාගම්වල ජීවත් වන, රජෙය් 
ඉඩම්වල ජීවත් වන, බලපත සහිතව රජෙය් ඉඩම්වල ජීවත් වන, 
අවුරුදු 10ට වැඩිය රජෙය් ඉඩම්වල ජීවත් වුණ අයට, රජෙය් කුලී 
නිවාසවල ජීවත් වන අයට, ලයින් කාමරවල ජීවත් වන අයට 
සින්නක්කරව ඒ ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක මහජන යුගයක්. මිනිසුන්ට 
ඒ අයිතිය ලබා දිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ඒත් එක්කම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නිවාස 
පන්ලක්ෂයක් හදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න. නිවාස 
පන්ලක්ෂයක් සෑදීම ඉතාම වැදගත්. එදා ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් නිවාස දසලක්ෂයක් හදන උදා 
ගම්මාන වැඩසටහන කියාත්මක කළා වාෙග්ම නිවාස හදන 
වැඩපිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

නිවාස අනිවාර්ෙයන්ම සෑදිය යුතුයි. අපි විශ්වාස කරන විධියට 
සෑම මිනිෙසකුටම තමන්ට කියලා ඉඩම් කැබැල්ලක් තිෙයන්න 
ඕනෑ.  තමන්ට කියලා නිවසක් තිෙයන්න ඕනෑ.  තමන්ට කියලා 
ආදායම් මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තමන්ට කියලා රැකියාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක සියලුම ශී ලාංකිකයන්ෙග් උරුමයක් කියන 
එක මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කාලය පිළිබඳව තිෙබන 
පශ්නය නිසා අවසාන වශෙයන් මම කාරණයක් කියන්නම්. ෙම්ක 
 ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්. ෙමය ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක් කියන්ෙන් 
පධාන පක්ෂ ෙදක ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට එකතු 
ෙවලා තිෙබන  නිසායි. ඒක කිසිම දවසක කරන්න බැරි වුණු 
ෙදයක්. ඒ නිසා අෙප් ජාතික පශ්න එක්ව විසඳන්න පුළුවන් පළමු 
සහ අවසන් අවස්ථාව ෙමයයි කියලා හිතා ගන්න. අපි අවුරුදු 
ගණනාවක් ෙභ්දභින්න ෙවලා වැඩ කළා. අපි එකතු වුෙණ් නැහැ. 
ෙම් රට සිංගප්පූරුවක් කරමුයි කිව්වා. දැන් ෙම් රට 
බංග්ලාෙද්ශයක් කරන්න ෙවයිද කියලා අපි කථා කරනවා. අපි 
ෙම් යන විධියට වියට්නාමය, බංග්ලාෙද්ශය අපට ඉදිරිෙයන් 
ගමන් කරන්න පටන් ගනීවි. ෙම්ක අපට තිෙබන අන්තිම 
අවස්ථාව. ඒ නිසා අපි අවංක ෙවමු. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, අවුරුදු 20න් 
පස්ෙසේ අපි ෙකොතැනටද ඇවිල්ලා නැවතුෙණ්? අපි ෙම් රට බාර 
ගන්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියලා ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න.   

අපි ශී ලංකාව ආර්ථික වශෙයන් චරිත ෙදකක් හැටියට 
හඳුන්වනවා. ලංකාව නැමති කුඩා ෙද්ශය සහ එහි භූෙගෝලීය 
තත්ත්වය හිමි දකුණු ආසියාකරෙය් ෙද්ශීයත්වෙය් අභිෙයෝග - 
challenges of localization - ජය ගැනීමට, නැත්නම් බාර 
ගැනීමට එක චරිතයක් අපි නිර්මාණය කරනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් තව චරිතයක් අපි නිර්මාණය කරනවා. ඒක තමයි 
ෙගෝලීයකරණෙය් අභිෙයෝග ජය ගැනීමට ලංකාව ශක්තිමත් 
කරන එක. ෙම් ලංකාව අපි හදමු කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ස්තුතියි.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ඔබතුමාට කථා 

කරන්න විනාඩි 55ක කාලයක් තිෙබනවා. අපි දිවා ආහාරය සඳහා 
12.30ට ගරු සභාෙව් කටයුතු නවත්වනවා. නැවත පස් වරු 1.00ට 
ඔබතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. 
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[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා] 
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[අ.භා. 12.10] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

69වැනි අය වැය ෙමයයි. මාධ වල පළ කළ ආකාරයට ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සම්මුති ආණ්ඩුෙව් 
පළමුවැනි අය වැය ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් අය 
වැය පිළිබඳව අද මාධ  පළ කරන්ෙන්, ''භාණ්ඩ මිල අඩු කරයි, 
ගෑස් මිල අඩු කරයි, අධ ාපනය නංවයි'' ආදී වශෙයන්. නමුත් 
ඇත්තටම අපි දකින ෙදයක් තමයි, ෙම් අය වැෙයන් ලංකාෙව් 
ෙද්ශපාලනෙය්, ආර්ථිකෙය් ව හාත්මක ෙවනසක පළමුවන 
පියවරක් තබා තිෙබන බව. අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ ඒ 
කාරණාවයි.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය  සහ ජාතික 
ෙහළ උරුමය එකතු ෙවච්ච -හවුල් වුණ- ආණ්ඩුවක් වුණාට, ෙම් 
අය වැය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, ජාතික ෙහළ උරුමයත් දායක 
වුණ අය වැයකට වඩා  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ම අය වැයක් 
කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටින ඔබතුමාත්, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු සමහර මන්තීවරු, ඇමතිවරුත් වර්තමාන ආණ්ඩු 
පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ අය රාජපක්ෂ පවුල් 
පාලනයට විරුද්ධ ෙවලා, ඒ පවුල් පාලනෙයන් එළියට ඇවිල්ලා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වුණ අය නම්, ෙම් අය 
වැයට පක්ෂ ෙවන්න ඒ අයට බැහැ.  

ෙම් අය වැය, ''පතිපත්ති මූලික අය වැයක්''ය කියලා ජාතික 
ෙහළ උරුමය පක්ෂෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ ඊෙය් මාධ වලට 
කියනවා මා දැක්කා. හැබැයි රතන හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව් නැහැ, 
"ෙමොන පතිපත්ති මූලික අය වැයක්ද?" කියලා. උන්වහන්ෙසේ 
කිව්ෙව් නැහැ, ඒ පතිපත්තියට උන්වහන්ෙසේ එකඟද, නැද්ද 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ෙහළ උරුමය පක්ෂය හා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොටස් ෙම් අය වැයට 
එකඟ වුෙණොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
එළියට බැස්ෙසේ ඇයිද කියන පශ්නය හිතට එකඟව එන්න පුළුවන්.  

මා දන්ෙන් නැහැ, ෙමය ෙකොයි විධියට එකතු ෙවලා, වාඩි 
ෙවලා, ෙකොතැන සාකච්ඡා කරලා හදපු අය වැයක්ද කියලා. නමුත් 
පධාන කාරණාවක් තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
ආර්ථිකෙය් පැවැත්ම සහමුලින්ම අෙහෝසි කරන, සුනු විසුනු කරන 
අය වැයක් තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ආණ්ඩුවල පතිපත්ති අනුව අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්. සමහර විට ධනවාදි පතිපත්ති තිෙබන ආණ්ඩුවක් 
බලෙය් ඉන්න පුළුවන්. සමහර විට සමාජවාදි පතිපත්ති තිෙබන 
ආණ්ඩුවක් බලෙය්  ඉන්න පුළුවන්. සමහරවිට ෙම් ෙදක එකතු කර 
ගත්ත පතිපත්ති තිෙබන ආණ්ඩුවක් බලෙය් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි 
ධනවාදි ආර්ථිකයක් වුණත්, සමාජවාදි ආර්ථිකයක් වුණත්, මිශ 
ආර්ථිකයක් වුණත් අපි  එකක් රකින්න ඕනෑ.   ෙමොකක්ද ඒ? රෙට් 
ආර්ථිකය රකින්න ඕනෑ. ඒ රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් සීමා ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ව වස්ථාගත කරන අණ 
පනත්වලින් අපි බැඳිලා ඉන්ෙන් ඒකට.  

ජපානෙය් ආර්ථිකය බලන්න. ජපානෙය් ආර්ථිකයට ජාතික 
ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. ඒ ආර්ථිකෙය් ජාතික සීමාවක් තිෙබනවා. 
ඉන්දියාවට ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. අපි කථා කරන 
ස්වාසිලන්තයටත් ස්වාසිලන්තෙය් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. 
නවසීලන්තයට නවසීලන්තෙය් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. හැබැයි, 

අෙප් ආර්ථිකෙය් ජාතික පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් නැත්නම් 
අපට අනන තාවක් නැහැ.  

අද ෙම් අය වැෙයන් ෙපෙනන ෙද් ෙමොකක්ද? මට කලින් කථා 
කළ ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා කියනවා, අගමැතිතුමාෙග් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කළා ලු; ජාතික ආර්ථික සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කළා ලු; ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්  ඒ සැලැසම්ට 
අනුව සම්බන්ධ වුණු, එකට යන අය වැයක් ලු. නමුත්  ෙම් අය 
වැය සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය පදනම් කර ගත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි. ෙමය සම්පූර්ණෙයන්ම විෙද්ශ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ පදනම් වුණු අය වැයක්. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් වුණු 
අය වැයක් ෙනොෙවයි. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය ගැන අපට 
ෙවනම විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් අය වැය, කලාවැෙව් 
බැම්ම පුපුරුවා හැරියා වාෙග් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට, ෙද්ශීය 
කර්මාන්තවලට, අෙප් ෙගොවිතැනට, ධීවරයාට, ෙපොදු මහත් 
ජනතාවට ෙමොනවා ෙහෝ ආරක්ෂාවක් තිබුණා නම්, ඒ ආරක්ෂාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරපු, සුනු විසුනු කරපු අය වැයක්.  

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 1977දී විවෘත ආර්ථිකය 
හඳුන්වා දුන්නා, ඒ විවෘත ආර්ථිකයට ගැළෙපන ෙද්ශපාලන 
ව හයක් -විධායක ජනාධිපති කමය- හඳුන්වා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා හඳුන්වන විධියට ෙදවන පරම්පරාෙව් ෙපේමදාස 
මහත්මයා ඒ විවෘත ආර්ථිකය අලුත් විධියකට ෙගන ගියා. දැන් ෙම් 
තුන්වන පරම්පරාව, -ෙමය හතරවන පරම්පරාව ෙවන්නත් පුළුවන්
- රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් පරම්පරාව විවෘත ආර්ථිකයටත් 
එහා ගිහින් රෙට් ආර්ථිකය විවෘත කරලා, විවෘත ආර්ථිකෙය් ධන 
ෙකොටස වැඩි කරන, ගුණාත්මකවම ෙවනස් කරන තත්ත්වයක් 
ඇති කරන අය වැයක් තමයි ෙම් අය වැය.  

මා එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? දැන් ඔබතුමන්ලා හඳුන්වන සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් ලක්ෂණ ෙමොනවාද? ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමය 
කියන්ෙන්, ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ජර්මනිය ෙගොඩ 
නඟන්න ජර්මනිෙය් ආර්ථික විද ාඥයන් විසින් එවකට තිබුණු 
නැ ෙඟනහිර ජර්මනිෙය් පතිවිෙරෝධයත් දැකලා සමාජවාදි ලක්ෂණ 
සහ ධනවාදය ආරක්ෂා කිරීෙම් ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ කරලා හදා 
ගත්ත එකක්. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් මූලික ලක්ෂණය 
වුෙණ්, ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ විනාශ වුණු ජර්මන් 
ජනතාවට සුබසාධනය සැලසීමයි. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පීඩාවට පත් 
වුණු ගම් මට්ටෙම් ජනතාවට, බිම් මට්ටෙම් ජනතාවට සම්පූර්ණ 
ආර්ථික පතිලාභ ගලා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් හදන එකයි. එම 
නිසා සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක පධාන ලක්ෂණය හැටියට 
ජනතා මිතශීලි ආර්ථිකයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් නම් සමාජ ආරක්ෂණ දැළක් - social security 
network - තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ආර්ථිකය ඇතුෙළේ ආර්ථික 
පජාතන්තවාදය -economic democracy- තිෙබන්න ඕනෑ. ආර්ථික 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒක 
දැනුෙම් ආර්ථිකයක් -knowledge economy - ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. පරිසරය ආරක්ෂා කරන පරිසර හිතකාමී 
ආර්ථිකයක් ෙවන්න ඕනෑ. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
කියන්ෙන් ඒකයි.  

ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාවක  
එතුමාෙග් සමාජ  ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය ගැනත්,  ඊෙය් ඉදිරිපත් 
වුණු අය වැය ගැනත් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් මූලික අංග රකින ලද 
අය වැයක් ෙනොෙවයි,  ඊෙය් ඉදිරිපත් වුෙණ් ගරු අගමැතිතුමනි. 
මම එෙහම කියන්නට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. කල්පනා කරලා 
බලන්න. ෙම් අය වැය තුළින් නිෙයෝජනය වන්ෙන් ජනතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිතශීලීත්වය රැෙකන ආර්ථිකයක් නම්,   විෙද්ශ විනිමය ලංකාවට 
ෙගන ඒෙම්දී  ෙමෙතක් තිබුණු ආරක්ෂාවත්,  රැකවරණයත් 
ඔබතුමන්ලා ඊෙය් දවෙසේ බිඳ දැමුවා.  විනිමය පාලන පනත 
අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. 1953  ඇන්.ඇම්.ෙපෙර්රා 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ඉඳලා විනිමය පාලන පනත වරින් වර 
සංෙශෝධනය ෙවමින් ෙම් දක්වා ඇවිත් තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා 
1977දී   විවෘත ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වා ෙදන විට,  එම 
විවෘත ආර්ථිකයට ගැළෙපන විධියට ඒක ෙවනස් වුණා. නමුත් අද 
ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විෙද්ශ විනිමය විශාල පංගුවක් 
රට ඇතුළට එයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නමුත් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත සිදු ෙවන්නත් පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් සල්ලි  පිටතට යාමටත් සම්පූර්ණෙයන් 
ෙදොර ඇරලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මත්තල airport  එෙකනුත් 
ෙකෝටි ගණනක් සල්ලි එළියට ෙගන යන්න හදන ෙකොට 
නැවැත්තුවා අපි දැක්කා. ඒ ආකාරයට  විනිමය පාලන පනත 
අෙහෝසි කිරීමත් එක්ක රෙටන් එළියට යන මුදල් නතර කරන්න, 
ඒක පාලනය කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද කියලා අපි අහනවා.  

ඊළඟට, ඊෙය්  ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් විෙද්ශීය සමාගම් - 
ලාංකික ෙනොවන පුරවැසියන්-  ආෙයෝජනය කරන ලාභාංශ 
ආදායම් බද්ෙදන්  සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. 
විෙද්ශ සමාගම්වලට - ව ාපාරවලට - දින 50ක් වැනි කාලයක්  
ඇතුළත ඉල්ලුම් කරලා ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් 
මට්ටෙම් නිදහසක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් බදු දීෙම් නිදහස, ඉඩම් ලබා 
ගැනීමට තිෙබන නිදහස සම්පූර්ණෙයන් විවෘත කර තිෙබනවා.  
දැන් අෙප්  ගරු කබිර් හෂීම්  ඇමතිතුමා කිව්ෙව්,  ශී ලාංකිකයින්ට 
කියලායි.  

ෙමවර අය වැය කථාෙව් 37 වැනි පිටුෙව් ඒ ගැන සඳහන් 
ෙවනවා.  විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් මිලදී ගන්න, බදු  ගන්න ෙමෙතක් 
යම් කිසි බදු සීමාවන් තිබුණා නම්, ඒ බදු සීමාවන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙඩොලර් මිලියන 10කට වැඩි විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගෙනන 
ආෙයෝජකයන්ට සියයට 50ක බදු සහන ලබා ෙදන බව ෙම් අය 
වැෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත පිළිබඳව පසු ගිය 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා දැඩිව විෙව්චනය කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෂැංගි ලා ෙහෝටලය ගැන කථා කළා.   හර්ෂ ද 
සිල්වා මැතිතුමා, ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා,  කබිර් හෂීම් 
මැතිතුමා ෂැංගි ලා ෙහෝටලය ගැන - තවත් ෙබොෙහෝ ව ාපෘති ගැන 
-  එදා විෙව්චනය කළා.  උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත 
පිළිබඳව කථා කළා.  උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත ඒ 
ආකාරයටම කියාත්මක කරන බව, නව ආෙයෝජන පනතක් 
ෙගනැල්ලා ඒකට වැඩි රැකවරණ ෙදන බව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඊෙය් සඳහන් කළා. ඒක ෙනොෙවයි mandate එක. ඒක ෙනොෙවයි 
ජන වරම. ඒ ජන වරම ෙමතැන නැහැ. අපි විශ්වාස කරන 
ආකාරයට, තමුන්නාන්ෙසේලාට එවැනි ජන වරමක් ලැබිලා නැහැ.   

ඊළඟට, ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය තමුන්නාන්ෙසේලා 
අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය 
අෙහෝසි කිරීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,   විනිමය පාලන පනත අෙහෝසි 
කිරීම, විෙද්ශීය සමාගම්වල ආෙයෝජනය කරන අයට ෙදන 
ලාභාංශ ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශිකයන්ට 

ඉඩම් ලබා ගැනීමට තිෙබන බදු හැකියාව දියුණු කර ඒ තිබුණු 
සීමාවන් ඉවත් කිරීම,  උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා 
නව ආෙයෝජන පනතක් හදලා ආරක්ෂාව සැලසීම, ආරක්ෂණ 
ආෙයෝජන ගිණුම් කමය අෙහෝසි කිරීම  යන ෙම් සියල්ලම එකට 
ගත්තාට පසුව තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා හිතලා 
තිෙබන්ෙන් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කිරීම ගැනයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාග්ධන ගිණුෙමන් තමයි  ආර්ථිකය සකස් 
කිරීෙම් පැත්ත ගැන හිතලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් දැන් අපි ඉදිරිෙය් 
තිෙබන අභිෙයෝගය ඒකද කියලා අපි අහනවා.  අප ඉදිරිෙය් 
තිෙබන අභිෙයෝගය ඒක ෙනොෙවයි, රෙට් නිෂ්පාදනය වර්ධනය 
කිරීමයි.  

අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂ පරතරය බරපතළ එකක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ආනයන අපනයන අතර පරතරය අපට දරා 
ගන්න බැරි එකක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් නිෂ්පාදනය 
දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා අපට තිෙබන ඉලක්ක 
ෙමොනවාද කියන එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. එෙහම නැතිව 
රටට එන ආෙයෝජන ඉතා ඉක්මනින් වැළඳ ගැනීම ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා තමයි ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක් කියා අපි කියන්ෙන්. 
ආනයන අපනයන පනත පවා අෙහෝසි කර, ආර්ථිකය මුළුමනින්ම 
ලිබරල්කරණය කිරීමට අදාළ නීතිරීති සංෙශෝධනය කිරීෙම් අය 
වැයක් තමයි ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. පැහැදිලි ෙලසම ෙම් 
ෙවන ෙමොකක්වත්  ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නව ලිබරල් 
ආර්ථික පතිපත්තියයි. 2001දී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කමය 
ෙගන එන්න උත්සාහ කෙළේ. 2001දී නතර කළ තැන ඉඳලා තව 
වට කීපයකින් සංවර්ධනය කරලා ෙගනාපු අය වැයක් ෙම්ක, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 2001දී තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් 
ගන්න හදපු වැඩ පිළිෙවළ තවත් වර්ධනය කරලා, ෙපෝෂණය 
කරලා ෙගනාපු අය වැයක්.  

ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් 2011දී  ඌන කියාකාරී ව වසායන් 
ෙහෝ ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීම  පනත ෙගනාවා. 
ඒකට අපත් විරුද්ධ වුණා. අප එෙහම විරුද්ධ වුණු එකට 
ෙහේතුවක් තිබුණා. ෙමොකද, ෙම් පනත හරහා ආ ෙයෝජකයන්ෙගන්  
පළිගන්න පුළුවන්කම තිෙබන නිසා. ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්ෙගන් 
පළිගන්න පුළුවන්කම තිෙබන නිසා.  ෙසවනගල සහ පැල්වත්ත 
කර්මාන්තශාලා  රජයට අත්පත් කර ගත්ෙත් ෙම් පනත හරහායි. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත අෙහෝසි කරන ෙයෝජනාව 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  ෙම් පනත අෙහෝසි කරලා ඒ පවරා ගත්ත 
ව ාපාරවලට ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා අපි අහනවා. ඒ පනත 
අෙහෝසි කරන ෙයෝජනාව හරි. ෙමොකද, අ පටත් ෙත්ෙරනවා 
ඒෙකන් ආෙයෝජකයන්ට දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් බව;  ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ෙගන් පළිගන්න පුළුවන් බව. ඊළඟට, ඒ   පවරා 
ගත්ත ව ාපාරවලට දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්? 
එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් සියල්ල මඟින් නැවත 
කරන්ෙන් විෙද්ශීය ආකමණයකට, විෙද්ශීය පාග්ධනයට ෙදොර 
ඇරලා ෙදන එක නම්, ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්ත හා ව ාපාරවල 
අවසාන ෙමොෙහොත බව අප කියනවා.  කරුණාකරලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව එය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා එය 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ; ෙද්ශීය ව ාපාර ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.   

එදා පවුල්වාදය තිබුණා. ඒක ඇත්තයි. ඒ පවුල්වාදයට එෙරහිව 
එළියට බැහැපු අයට ෙම් ධනවාදෙය් උපරිමකරණය කිරීමට එකතු 
ෙවන්න පුළුවන්ද? ෙම් නව ලිබරල්වාදෙය් උපරිම හිනි ෙපත්තට 
යන ගමනට ඔවුන් ආශිර්වාද කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රතන 
හාමුදුරුෙවෝ කිව්වාට "ෙම්ෙක් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් ෙවනසක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්" කියලා,  ඒ උපාය මාර්ගයත් එක්ක හිට 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
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පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා,  ෙම්ක 
නෙවෝත්පාදන ආර්ථික මාර්ගයක් කියා. එතුමා එෙහම කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ඇමති 
පුටුෙව් වාඩි ෙවන්න, ඇමති පුටුෙව් රස්නය රැක ගන්න විතරක් හිත 
හදා ගන්න පුළුවන්ද? කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජන 
වරමත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
නිකම් හැදුණු ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් 
ගන්න. ෙම් ආණ්ඩුව රටට ආදරය කරන කලාකරුවන්ෙග්, 
නීතිඥයන්ෙග්, ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්ෙග්, ෙබොෙහෝ උගතුන්ෙග්, 
බුද්ධිමතුන්ෙග් කැමැත්ෙත් හදපු ආණ්ඩුවක්. [බාධා කිරීමක්] ඒවා 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. පතිපත්ති ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, පැවති පවුල් පාලනයට එෙරහිව, 
පවුල්වාදයට එෙරහිව ෙපළ ගැහුණු මිනිස්සු ධනවාදෙය් උපරිම 
අන්තයකට අෙප් රට ෙගන යන්න කැමැති නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය් කියපු කථා, 
රූපවාහිනී සංවාදවලට ඇවිත් කරපු කථා මතක් ෙවන ෙකොට මට 
පුදුම හිෙතනවා. "අපි ෙපෞද්ගලීකරණය කළා, ඒ වරද නිසා 1994දී 
අපිව එළියට දැම්මා, අපි නන්නත්තාර ෙවන ගමනක් ගියා, ඒක 
නිසා අපව විපක්ෂෙය් වාඩි කළා, දැන් අපි හැෙදන්න ලැහැස්තියි, 
අපට ජාතික කැක්කුමක් තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන අෙප් 
අදහස ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා, අප ෙම් රාජපක්ෂ පවුල් පාලනය වාෙග් විෙද්ශ 
පාග්ධනය ෙගන්වා ගන්ෙන් නැහැ" වැනි ෙද්වල් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කිව්ෙව්. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හරියට වැෙඩ්ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම් අයට  ෙත්ෙරන්ෙන් නැති 
වැෙඩ් තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කමයට බැහැලා තිෙබනවා. කබීර් හාෂිම් 
ඇමතිතුමා කිව්වා හරියටම හරි. අපි පිළිෙවළට වැෙඩ්ට බැහැලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවෙළේ හැම 
තැනම තිෙබනවා, ඉඩම් ෙදන කමය ගැන. ෙවන එකක් තියා, 
පාසලක ෙහෝ ඉඩමක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ඉඩම පවා 
ෙදන කමය තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත ෙද්. ඒ නිසා, ෙම්ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයට යන 
ගමනක් ෙනොවන බව ඉතා පැහැදිලියි. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක් නම් මිතශීලී ආර්ථිකයක් ෙවන්න ඕනෑ. කාටද මිතශීලී 
වන්ෙන්? විෙද්ශ පාග්ධනයට ෙනොෙවයි,ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාට 
මිතශීලී ආර්ථිකයක් ෙවන්න ඕනෑ; ෙද්ශීය ව ාපාරිකයාට මිතශීලී 
ආර්ථිකයක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ෙක් එෙහම ගමනක් යන බවක් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථිකෙය් ජාතික පැවැත්ම 
ආරක්ෂා කරෙගන තමයි අප ආෙයෝජනවලට ආරාධනා කරන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. දැන් මම ෙමෙහම කිව්වාට පසුව හිතන්න 
එපා, "ෙම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් කථා කරන්ෙන් ලංකාව 
ෙපොල් කට්ෙටන් වහන්න,  1970-77 කාලයට නැවත යන්න, 
සංවෘත ආර්ථිකයකට යන්න, ආෙයෝජන එපා කියන්න" කියලා.   
එෙහම නැහැ. Deng Xiaoping වෙරක කිව්වා වාෙග් ඉතා 
පැහැදිලිව සෑම ෙවෙළඳ ෙපොළකටම ආර්ථිකයක් තිෙබනවා; සෑම 
ආර්ථිකයකටම ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. “Every market has 
an economy. Every economy has a market.” ඒක අපි දන්නවා. 
හැ ම  ෙවෙළඳ ෙපොළකටම ආර්ථිකයක් ඕනෑ. හැම ආර්ථිකයකටම 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඕනෑ. අද ෙලෝකය ෙගෝලීයකරණය ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ඇතුෙළේ, තාක්ෂණය ෙගෝලීයකරණය ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ඇතුෙළේ, ෙලෝක පරිමාණ ආර්ථිකයක් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ ආෙයෝජන නැතිව 
පැවැත්මක් නැහැ. හැබැයි, ආර්ථිකෙය් ජාතික සීමාව රැක ගන්න 
අපට වුවමනාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක නැත්නම් අපට ඉස්සරහට 
යන්න බැහැ.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

රාජපක්ෂ ෙරජීමය ගිවිසුම් ගහපු ව ාපෘති පමණයි ඒ උපාය 
මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් කරන්ෙන්. අෙප් රජය 
ෙවන කිසිම ව ාපෘතියක් ඒ පනත යටෙත් කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
අලුත් පනතක් ෙගෙනනවා. ඒ පනෙත් තිබුණු වැරැදි අපට 
සම්පූර්ණෙයන් නිවැරැදි කරන්නට බැහැ. ෙමොකද, නැත්නම් ශී 
ලංකා රජය තුළ  - පක්ෂයක් තුළ ෙනොෙවයි - තිෙබන විශ්වාසය 
කැෙඩන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත 
යටෙත් අපි අනාගතෙය්දී  කිසිවක් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් කථාව කරන්න අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නෙකෝ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මම රීති පශ්නයක් අහන්ෙන්. මට mike එක ෙදන්න කියන්න. 

[බාධා කිරීම්] Mike එක ෙදන්න කියන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමතුමාෙග් කථාවට ඇහුම් කන් ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
සාමාන ෙයන් අය වැය විවාදෙය්දී සම්පදායක් හැටියට මුදල් 

ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. නමුත් අද එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා  උෙද් ඉඳලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. සාමාන ෙයන් අය වැය විවාදයකදී සම්පදායයක් හැටියට 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. එතුමාට ෙම් වාෙග් 
පශ්නයක් නිරාකරණය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ    ඇමතිතුමාෙග් 

කාරණය එතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන අදහස ෙවන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මම කිව්ව කාරණයට 

තීන්දුවක් ලබා ෙදන්න. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නමුත් ෙම් අය වැය කථාෙව් තිෙබන අදහස තමයි මම ඉතා 

පැහැදිලිව කිව්ෙව්. අය වැය කථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
"...උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් සහන ලැබූ 
සමාගම් සඳහා තවදුරටත් බලාත්මකව පවතිනු ඇත.  නව 
ආෙයෝජනයන්ට උපාය මාර්ගික සංවර්ධන ව ාපෘති පනත 
ෙවනුවට 'නව  ආෙයෝජන පනත' හඳුන්වා ෙදනු ඇත" කියලා. ඒ 
අතෙර් ෙමෙහමත් තිෙබනවා. ෙමන්න, ෙම්කයි වැදගත් ෙද්.  

 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අදහස තමයි ෙම් 

ගරු සභාෙව් මුදල් ඇමතිතුමා සිටිය යුතුයි කියන එක. 
විනාඩියකින් දිවා ආහාරය සඳහා අපි ෙම් විවාදය නවත්වනවා. දිවා 
ආහාරෙයන් පස්ෙසේ අදාළ ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙහෝ 
විෂයය භාර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිය යුතුයි කියලා අපි 
දැනුවත් කරනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා විනිමය පාලන 

පනත අෙහෝසි කරන බව ෙගඩිය පිටින් කියලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන එෙක් සීමාව ඉවත් 
කරන බව කිසිම විවාදයකින් ෙතොරව කියලා තිෙබනවා. මම කියපු 
අනිකුත් අණපනත් ගැනත් තත්ත්වය එෙහම තමයි. විෙද්ශිකයින්ට 
ඉඩම්වල අයිතිය ලබා ගැනීමට තිෙබන බාධාවන් ඉවත් කරන බව 
අමුඅමුෙව් කියලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමතැන උපාය මාර්ගික 
සංවර්ධන ව ාපෘති පනත ගැන එෙහම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. අපි ඒ 
පනත ෙවනුවට ෙවනත් ආෙයෝජන පනතක් ෙගෙනනවාය, - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා විෙව්කය සඳහා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු සභාව පස් 

වරු 1.00 දක්වා අත් හිටුවනවා. 

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 

ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, you may continue, please.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා මුලින් කථා කරන 

විට මූලික වශෙයන් පැහැදිලි කෙළේ, ෙම් අය වැය ෙම් තිෙබන 
සමාජ ෙවළද ෙපොළ නඟා සිටුවා පහළ සහ මධ ම පාන්තික 
ජනතාවට ආර්ථිකයක් සකස් කරන අය වැයක් ෙනොෙවයි; විෙද්ශ 
බලෙව්ගවලට, විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට ආර්ථිකය මුළුමනින්ම 
විවෘත කරපු අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් යම්කිසි සීමාවන් ෙහෝ තිබිලා  
ෙද්ශීය කර්මාන්ත ව ාපාර රැකීමක් තිබුණා නම් ආර්ථිකෙය් 
පැවැත්ම  එෙහමපිටින්ම අෙහෝසි කරන සුණු- විසුණු කරන අය 
වැයක් කියන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙමහිදී ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවල තිෙබන ෙපොදු බලපෑම් පිළිබඳව තව කාරණා 
කිහිපයක්  කියන්නම්. ෙමම ආර්ථිකෙය් විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ 
අෙප් ර ෙට් විෙද්ශ විනිමය අනුපාතෙය් පරතරය ඉතාවිශාල ෙලස 
වැඩි ෙවනවා; exchange rate  එක වැඩි ෙවනවා. 1980  සිට 2014 
වනතුරු ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට අෙප් රුපියල ෙකොෙහොමද 
හුවමාරු වුෙණ් කියන එක සම්බන්ධෙයන් විස්තරයක් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  ඉදිරිපත් කරන්නට කැමතියි. මහ බැංකුෙව් 2014  
වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව 1993 වර්ෂය තමයි එයට පදනම් කර 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. 1993දී ෙඩොලරයක exchange rate  එක 
රුපියල් 49.56යි. 1994දී,  49.98යි, ෙවනස සියයට 0.8යි ;1995දී,  
54.05යි,  ෙවනස සියයට 9.1යි; 1996දී,  56.71යි, ෙවනස සියයට 
14.4යි; 1997දී  61.29යි, ෙවනස සියයට 23.7යි; 1998දී,  
67.78යි,ෙවනස සියයට 36.8 යි;1999දී,   72.12යි, ෙවනස සියයට 
45.5යි; 2000දී,  80.06යි, ෙවනස සියයට 61.5යි; 2001දී,  
93.16යි, ෙවනස සියයට 88.0 යි; 2002දී, 96.73 යි, ෙවනස 
සියයට 95.2යි;  2003,  96.74යි, ෙවනස සියයට 95.2යි; 2004දී, 
104.61යි, ෙවනස සියයට 111.1යි; 2005දී, 102.12යි, ෙවනස 
සියයට 106.1යි;  2006දී, 107.71යි, ෙවනස සියයට 117.3යි; 
2007දී, 108.72යි, ෙවනස සියයට 119.4යි; 2008දී, 13.14යි, 
ෙවනස සියයට 128.3යි; 2009දී,  114.38යි, ෙවනස සියයට 
130.8යි;  2010 දී, 110.95යි, ෙවනස සියයට 123.9යි;  2011දී, 
113.9යි, ෙවනස සියයට 129.8යි;  2012දී,  127.6යි, ෙවනස 
සියයට 157.5යි; 2013දී, 129.11යි, ෙවනස සියයට 160.5යි; 
2014දී, 130.56යි, ෙවනස සියයට 163.4යි; 2015  ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය්දී රුපියල් 144.48යි, ෙවනස සියයට 191.5යි.  

1980දී ෙඩොලරයක් මිලදී ගන්න අෙප් ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් 
කැප කරන්නට තිබුෙණ් රුපියල් 18යි. ඒක 1990දී  රුපියල් 40 
වුණා; 2000දී රුපියල් 80 වුණා; 2004 ෙවනෙකොට රුපියල් 100 
වුණා; 2014 ෙවන ෙකොට රුපියල් 140 වුණා. ෙම් වැරදි ආර්ථික 
පතිපත්තිවල ගමන නිසා රුපියල බාල්දු වුෙණ් එෙහමයි. ඒ බාල්දු 
ෙවනෙකොට පවා මුදල් මණ්ඩලයට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට            
ශී ලංකාෙව් රුපියල රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් යම් ෙහෝ  පාලනයක් 
තිබුණා. ඒ යම් ෙහෝ පාලනය ඇතුෙළේත් ෙම් තරම් කඩා වැටීමකට, 
රුපියල බාල්දුවීමකට ලක් වුණා නම්, ෙම් විවෘත කිරීම ඇතුෙළේ 
ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ බරපතළ විධියට අෙප් මුදෙල් වටිනාකම 
තව පහළ යනවා; බාල්දු ෙවනවා. ඒ අනුව ලංකාෙවන් එළියට 
ඇෙදන විෙද්ශ විනිමෙය් පංගුව අපට ෙකොපමණද කියා කියන්නට 
බැහැ. 2016 ජුනි මාසය ෙවනෙකොට විෙද්ශ වත්කම් සංචිතය තව 
දස ගුණයකින් විතර ඉහළ ගිහින් ෙඩොලර් බිලියන10ක් විතර 
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ලැෙබ්ය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි 
ඒෙක් අෙනක් පැත්ත ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද අපි දන්නවා, අෙප් 
රටට ඇවිත් ඉන්න ආෙයෝජකෙයෝ කවුරුවත් අෙප් රටට 
ආදරෙයන් ඇවිත් ඉන්නා ආෙයෝජකයන් ෙනොෙවන බව. අෙප් 
ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට ෙනොෙවයි ඒ ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෙද්ශෙය් කර්මාන්තකරුෙවක් තරම්වත් අෙප් 
රටට එන ආෙයෝජකෙයෝ අෙප් රට ගැන ඇල්මක්-බැල්මක් නැහැ.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. අෙප් රෙට් දකුණු පළාෙත් සංචාරක 
ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන විෙද්ශිකයක් ෙම් අලුත් ෙයෝජනාවල් 
අනුව ඉඩමක් බද්දට ගනීවි; සංචාරක කර්මාන්තයක් හැටියට 
ෙහෝටලයක් හදාවි. හැබැයි ඔහුට ගිණුම් විවෘත කර ෙදනෙකොට 
ඔහු ෙම ෙහේ ආරම්භ කරන investment එෙක් මුදල, ඔහුෙග් 
ආදායම කිසිම බාධාවකින් ෙතොරව එළියට ෙගනියන්න හැකි 
ෙවනෙකොට අපට ෙමොනවාද ඉතිරි වන්ෙන්? අෙප් ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකෙයක්, ෙද්ශීය ව පාරිකෙයක්, ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුෙවක් ඉඩමක් බද්දට අරෙගන ෙහෝටලයක් 
හැදුෙවොත් ඔහු කර්මාන්තය හදාවි; ෙහෝටලය හදාවි. ඔහුට ආදායම 
ඒවි, ඔහු රැකියා ජනිත කරාවි. ඔහුෙග් මුදල් අෙප් ආර්ථිකය තුළ 
සංසරණය ෙවනවා. දැන් ෙම් විධියට ආර්ථිකය විවෘත කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් විවෘත කිරීම තුළ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි ඒ 
ෙහෝටලයට ෙදන පලතුරු ටිකයි, ඒ ෙහෝටලෙය් වැඩට යවන අෙප් 
කිහිප ෙදනකුෙග් වැටුප විතරයි අෙප් ආර්ථිකෙය් ආදායම බවට 
පත් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙමයින් විෙද්ශ විනිමය රෙටන් 
එළියට යන්නට තිෙබන අවදානම බරපතළ විධියට වැඩි ෙවනවා; 
ෙද්ශීය කර්මාන්තවල පැවැත්ම අෙහෝසි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
මූල  ස්ථායිතාව.  

අද රෙට් මූල  ස්ථාවරත්වය ඉතා වැදගත්. ෙම් අලුත්  නව 
ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්ති කියාවට නැඟුවාට පස්ෙසේ  මහ 
බැංකුව ෙහෝ භාණ්ඩාගාරය ෙහෝ ෙමොන ආකාරෙයන්ද ලංකාෙව් 
මූල  පතිපත්ති -fiscal policy-  ස්ථාවර කර  ගන්ෙන් කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම තවදුරටත් නිල විෙද්ශ වත්කම් 
සංචිතය අර්බුදයකට පත් ෙවනවා. පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනය 
ඇතුෙළේ ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා ලංකාවට එන්නට උත්සාහ කරනෙකොට 
අපි ඒකට විෙරෝධය පෑවා. ඒ,  අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්ත ව ාපාර 
වාෙග්ම ආර්ථිකෙය් ජාතික පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන්. හැබැයි ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාට වැහුණු ෙදොර අද ෙම් නිසා 
ෙජෝර්ජ් ෙසොෙරොස්ලාට විවෘත ෙවනවා.  ඔබතුමන්ලා ඒක ෙමොන 
ආකාරයට අර්ථකථනය කළත් ඒ පරම ඇත්ත, පරම සත ය අපට 
කියන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ෙම් විවෘත කිරීම තුළ 
රටවල් අනාථ වුණා; අසරණ වුණා; බිඳ වැටුණා. ඒ නිසා 
ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම, -මම කලින් කිව්වා වාෙග් ධනවාදී  ෙහෝ 
ෙමොන පතිපත්ති රැක්කත් - උපරිම මට්ටමින් තමන්ෙග් ජාතික 
පැවැත්ම රැකෙගන තිෙබනවා. ඒ ජාතික පැවැත්මට අවශ  කරන 
ආරක්ෂණයන් සහිතව තමයි අද හැම රටකම ආර්ථිකයන් කටයුතු 
කරමින් ඉන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් යුෙරෝපෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුද, මැද 
ෙපරදිග ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුද, රුසියාව මූලික වුණු කලාපෙය් 
ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුද නිසා ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවන 
පවණතා හරියට හඳුනා ගත්ෙතොත් අද කළයුතුව තිෙබන්ෙන්, 
එකවර විවෘත කිරීම ෙහෝ මුළුමනින් විවෘත කිරීම ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්ති අනුව හිතුවත්, අද කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් යම් ෙහෝ ආරක්ෂණ කමයකට යාමයි. නමුත් දැන් 
අපට ෙපෙනනවා, ෙම් සියල්ල ඒ ආරක්ෂණෙයන් ගැලවුණු 
තැනකට තමයි ගමන් කරමින් ඉන්ෙන් කියලා. එහි 
ඔබතුමන්ලාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබන්නට පුළුවන්, එකවර 
ෙඩොලර් පංගු පමාණයක් ෙගනැල්ලා, එකවර මුදල් කාන්දු කිරීමක් 
කරලා යම්කිසි වැඩ ෙපන්නිල්ලක් කරන්න. ඒක ගැලරිය සතුටු 

කරන්නට ෙහොඳ ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ තුළ රෙට් අනාගතය 
බරපතළ විධියට අවදානමකට ලක් කරනවා.  

එම නිසා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. 
කරුණාකරලා ෙම් ආර්ථිකයත් සමඟ 'ෙද්ශපාලන ෙග්ම්' ගහන්න 
එපා. අපට ෙපෙනන විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා තනි බලයක් හදන 
ගමෙන්, ෙද්ශපාලන න ාය පතෙය් ආර්ථික ෙකොටසයි ෙම්  
හදන්ෙන්. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට එකවර මැජික් 
ෙපන්නිල්ලක් කරන්නට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ තුළ 
රෙට් මුළුමහත් ආර්ථිකයම බරපතළ අවදානමකට ලක් කරනවා. 
බරපතළම අවදානමකට ලක් කරනවා! ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් 
ව ාපාරිකයන්, කර්මාන්තකරුවන්, මූල  ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
ෙබොෙහෝ ෙදනා, බැංකු පද්ධතිය සරල ගමනක් ෙනොෙවයි ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්; පහසු තැනක  ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. බරපතළ අභිෙයෝග 
ගණනාවක් සමඟ ඔවුන් අද ෙපොර බඳිමින් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ගැන ෙනොසිතා මුළුමනින්ම ෙම් මුදා හැරීම, ෙම් විවෘත 
කිරීම, ෙම් ෙව්ල්ල කැඩීම බරපතළයි. ඒක භයානකයි. ඒක තමයි 
අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්නට තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද උෙද් මාධ වලින් 
කියැවුෙණ් ෙමන්න ෙම් වාෙග් පාඨයන්: "බඩු මිල බස්සයි", 
"ජනතා සහන රැසක්", "ගෑස් ඇතුළු අත වශ  භාණ්ඩ 11ක මිල 
පහළට". ෙම්වායින් සාමාන  ජනතාවට ෙගනයන පණිවුඩය 
තමයි, "බඩු මිල බැස්සා, අය වැෙයන් විශාල සහන  පමාණයක් 
ජනතාවට ලැෙබනවා" කියන එක. ඇත්ත ඒක ෙනොෙවයි.  ෙම් 
පුවත් පත් පාඨයන්වල සඳහන් විය යුතුව තිබුෙණ්, "බඩු මිල 
බස්සයි වාෙග්ම ජනතාවට බර පටවයි" කියලායි. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් බඩු මිල බස්සන්නට යන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 3,000යි. රුපියල් මිලියන 3,000යි, තමුන්නාන්ෙසේලා බඩු 
මිල බස්සන්නට ෙවන් කරලා වියදම් කරන්ෙන්. හැබැයි ඒ වන විට 
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ෙදන් තමුන්නාන්ෙසේලා අය කර 
ගන්නවා, රුපියල් මිලියන 90,000ක්.  රුපියල් මිලියන 90,000ක්! 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් වම් අතට දීලා අෙනක් පැත්ෙතන් 
රුපියල් මිලියන 90,000ක බරක් පටවනවා. එක උරයකට සහනය 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙදන විට අෙනක් උරයට, -ජනතාවෙග් 
කර උඩට- පටවනවා, රුපියල් මිලියන 90,000ක ජාතිය ෙගොඩ 
නැඟීෙම් බද්දක්.  

බලන්න, අය වැය ආදායම් වාර්තාෙව්, අය වැය කථාව 
අවසානෙය් තිෙබන  ඇමුණුම I.  එයට  අනුව, වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ෙසේවා ගාස්තුවලින් තමුන්නාන්ෙසේලා අය කර 
ගන්නවා, රුපියල් මිලියන 30,000ක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආදායම් ෙයෝජනාවලින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, රුපියල් 
මිලියන 223,000ක්. ඒෙකන් රුපියල් මිලියන 120,000ක් ගන්ෙන් 
කාෙගන්ද? ජනතාවෙගන්. එතෙකොට රුපියල් මිලියන 3,000ක 
සහනයක් දීලා, සන්ෙතෝෂ ෙවන ජනතාවෙගන් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු පරාසය පළල් කරලා 
රුපියල් මිලියන 90,000ක් ගන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා වරාය, 
ගුවන්ෙතොටුෙපොළ ගාස්තු, - පශු සම්පත්වල ෙකොටසකට 
හැෙරන්නට- සියයට 5 සිට සියයට 10 දක්වා වැඩි කරනවා. එයින් 
වරාෙයන් එළියට එන හැම භාණ්ඩයකම මිල වැඩි ෙවනවා. හැම 
භාණ්ඩයකම මිල වැඩි ෙවනවා! ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ තිත්ත ඇත්ත 
වහනවා. ඒ තිත්ත ඇත්ත වාක යකින් විතරයි යන්ෙන්.  

ඊළඟට  ෙහට අනිද්දා එනවා, අය වැෙයන් පසුව එන පනත්. 
ෙමොකටද? "අය වැය ෙයෝජනා අනුව ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද 
අනුමත කරපන්" කියලා. එතෙකොටයි ජනතාවට ෙත්ෙරන්ෙන්, 
බඩු මිල වැඩියි කියලා. අය වැෙයන් සහන දුන්නා කිව්වා, පරිප්පු 
මිල අඩු වුණා කිව්වා, කරවල මිල අඩු වුණා කිව්වා. ඒත් මිල 
වැඩියි. ජීවත් ෙවන්න බැහැ. උපයන ආදායම මදි වියදම් 
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කරන්නට. ඇත්ත. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට 
ෙපන්වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3,000ක සහනයක්; ෙකෝටි 300ක 
සහනයක්. 

හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුද්ද පුරාම ජනතාවට රුපියල් 
ෙකෝටි 9,000ක්  'ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ෙද්' බර පටවනවා. 
රුපියල් මිලියන 90,000ක්. ෙම්ක ඇත්ත. ඇත්තටම ෙම් පවෘත්තිය 
පළ කරන්න ඕනෑ සාධාරණ විධියට. ෙම් පවෘත්ති පළ කරන්න 
ඕනෑ ෙමෙහමයි, "රුපියල් මිලියන 3,000කින් බඩු මිල අඩු කරයි, 
රුපියල් මිලියන 90,000කින් බර පටවයි" කියා. ෙම්වා විපක්ෂෙය් 
ඉන්න නිසා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, සත  නිසා කියන්ෙන්. "රුපියල් 
මිලියන 3,000කින් සහනයක් ෙදයි, රුපියල් මිලියන 87,000කින් 
බරක් පැටෙවයි" කියා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙහොඳයි, "නැහැ." 
කියන්න පුළුවන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට "නැහැ." කියන්න 
පුළුවන්ද? ෙමම අය වැය "ජනතාව මත බර පටවපු අය වැයක් 
ෙනොෙවයි"  කියා ෙමොන කමෙයන් ද ෙමය සාධාරණීකරණය 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ෙකෝ සමාජ සාධාරණත්වය? ෙකෝ 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන මිතශීලී ආර්ථිකය? ෙකෝ මහජනතාවට 
මිතශීලී ආර්ථිකය? අපි ඒකයි කියන්ෙන්, ෙම් අය වැෙය් 
මිතශීලීත්වය පාලා තිෙබන්ෙන් එළියටයි කියා. මම දැක්කා, ෙම් 
දවස්වල රූපවාහිනිෙය් දැන්වීමක් පචාරය ෙවනවා, "'closed' 
board එක අයින් කරන්න 'open' board එක දමන්න" කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැයට කලින් දැන්වීම් පමාණයක් පළ කර 
මිනිසුන්ෙග් ඔළුව ටිකක් හදන්න හැදුවා ෙන්.  

ෙම් ආර්ථිකෙය් සහන open කර තිෙබන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මිතශීලීත්වය open කර තිෙබන්ෙන්- විවෘත 
කර තිෙබන්ෙන්- කාට ද? විෙද්ශිකයන්ට. ලංකාෙව් මිනිසුන්ට 
ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ජනතාවට ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ෙගොවීන්ට 
කම්කරුවන්ට ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ධීවරයාට ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා දැන් ඉතා පැහැදිලියි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අය වැෙය්දී මහා දැවැන්ත බරක් අෙප් රෙට් පහළ පන්තිෙය් 
එදිෙනදා හම්බ කරෙගන ජීවත් ෙවන දුප්පත් ජනතාව මත පටවලා 
තිෙබන බව. කබීර් හාෂීම් අමාත තුමා කිව්වා වාෙග්, ඔවුන් සියදිවි 
නසා ගන්න තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. ඒ බදු බරට තමයි 
"ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද" කියන්ෙන්. ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් 
බද්ද හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්ද? යුද්ධ කාලෙය්. දැන් 
යුද්ධය අවසානයි. දැන් ෙමොන ජාතිය ද ෙගොඩනඟන්න හදන්ෙන්. 
දැන් විජාතිය ෙගොඩනඟන්න හදන්ෙන්. ඇත්ත කථාව නම්, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙගොඩනඟන්ෙන් ලංකාෙව් ජාතිය ෙනොෙවයි. 
විනිමය පාලන පනත් නිදහස් කර, විෙද්ශිකයින්ට ඉඩම් පවරන 
නීති හදලා, ආෙයෝජකයින්ට එන්න කියා  සිංගප්පූරු ෙමොඩ්ල් 
එකක් කථා කර අද කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉතා පැහැදිලියි, 
ෙම් යන ගමන.  

අය වැෙය් තිෙබන මූලික කාරණා කිහිපයක් මම එකින් එක 
පහදා ෙදන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා වාහනවලට ෙලොකු දඩයක් 
ගහලා තිෙබනවා. වාහනවල යන මිනිසුන්ටත් දඩයක් ගහලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, මාර්ග අනතුරක් සිදු වුණාම අනතුර වුෙණ් 
තමන්ෙග් අතින් ද, ෙවන ෙකෙනක්ෙග් අතින්ද, බල්ෙලක් පාර 
පැනලා ද කියා ඒවා අදාළ වන්ෙන් නැහැ. මාර්ග අනතුර ෙවන 
ෙක නාට රුපියල් 10,000ක දඩයක් ගහනවා. ඒ කියන්ෙන්, මාර්ග 
අනතුරට  රුපියල් 10,000ක දඩයක් ගහනවා. නැද්ද? අය වැය 
කථාෙව්  එෙහම කිව්ෙව් නැද්ද? මම දන්ෙන් නැහැ, කියවපු ටිෙක් 
ද සභාගත කරපු ටිෙක්ද තිෙබන්ෙන් කියා. මාර්ග අනතුරක් 
වුෙණොත් අනතුර වන පුද්ගලයාෙගන් මාර්ගයට අදාළව රුපියල් 
10,000ක් බදු අය කරනවා. ඒෙක්ම තිෙබනවා "ෙපොදු ෙද්පළවලට 
ෙවනම ගාස්තුවක්" කියා. ඒ කියන්ෙන්, මාර්ග අනතුරට රුපියල් 
10,000යි. මාර්ග අනතුර නිසා ෙපොදු ෙද්පළකට හානි වුෙණොත් 
ඒක ඇස්තෙම්න්තු කර ෙවනම ඉල්ලනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, බල්ෙලක් පාර 
පැන්ෙනොත් ෙකොෙහොමද  ෙමම ගාස්තුව අය කරන්ෙන්? 
බල්ලාෙගන්ද? මිනිසාෙගන්ද? වරද ෙවන්න පුළුවන් කාෙගන්ද 
කියා අහලා විභාග කර ෙනොෙවයි දැන් ෙම් දඩය අය කරන්ෙන්. 
අය වැෙයන් තමයි දඩය අය කරන්න ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. 
අනතුරක් ෙවනෙකොට දඩය  අය කරන්ෙන් අය වැෙයන්. පුදුම 
වැඩක් ෙම්ක. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග් 
අපුරු දඩ කිහිපයක්ම ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
ෙචක් පත් අගරුවීම සාපරාධී අපරාධයක් ෙලස සලකනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙම් අය වැයට අනුව ෙචක් පතක් අගරු වුෙණොත් ඒක 
සාපරාධී අපරාධයක් ෙවනවා. එතෙකොට, ෙචක් එකක් return 
වුණාට පසුව ඒකට නඩු පවරන්ෙන් සාපරාධී අපරාධ පනත 
යටෙත්. ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත්ත්, ගිනි අවි ආඥා පනත 
යටෙත්ත් නඩු පවරයි ද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ඒ 
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොන කමයකින් ෙහෝ ආදායමක් 
ඕනෑ. සාමාන  ජනතාවෙගන් ආදායම ලබා ගන්ෙන් ඒ 
ආකාරෙයනුයි. විෙද්ශ ආෙයෝජකයින්ට ෙම් ෙයෝජනාව නැහැ. 
ඉතින් ෙයෝජනාවක් දමන්න ෙකෝ විෙද්ශ ආෙයෝජනවලදී  ෙචක් 
පතක් අගරු වුෙණොත්, සාපරාධී අපරාධ පනත යටෙත් නඩුවක් 
පවරනවා කියා. 

ෙම් ආකාරයට ගිෙයොත්, ෙචක් පතක් අගරු වුණාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා අරාබි කමයට අනුව "ගල් ගසා මරා දමයි." කියා 
දමයිද දන්ෙන්ත් නැහැ. ඊළඟට වාහන තක්ෙසේරු කරන ගාස්තු 
වැඩි කර තිෙබනවා. වාහන තක්ෙසේරු කිරීෙම් ගාස්තුව තිෙරෝද 
රථයට, බයිසිකලයට රුපියල් 5,000යි. කාර් එකට රුපියල් 
25,000යි. දුම් පරීක්ෂා කරන ගාස්තුවත් රුපියල් 5,000කින් වැඩි 
කර තිෙබනවා. මිතශීලි ආර්ථිකය ෙමොකක්ද? සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය ෙමොකක්ද?  දුම් පරීක්ෂාවට රුපියල් 5,000යි. 
ෙමෙහම අය කර ෙමොකටද?  ජනතාවට ෙන් බර පටවන්ෙන්. දුම් 
පරීක්ෂා කරන මිනිස්සු කවුද? සාමාන  ජනතාවයි. පාෙර් වාහනය 
හැෙපන මිනිස්සු කවුද?සාමාන  ජනතාවයි. දඩ ගැහිල්ල රුපියල් 
10,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අය ගාස්තුවලින් තමයි ජීවත් 
ෙවන්න හදන්ෙන්. ෙම්ක සාධාරණද? ජනතාවට මිතශීලිද? 
සමාජෙය් පහළ ෙකොටස්වලට ආර්ථිකය ගලා ෙගන යනවාද? ෙම් 
වාෙග් දඩ ගැහිලි මීට කලිනුත් කළා. ඒවාට විරුද්ධ වුණු ජනතාවට 
තමයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා දඩ ගහන්ෙන්.  

සහනාධාර කැපිල්ල ගනිමු. අපි දන්නවා ඔය කියන විධියට 
තිෙබන්ෙන් සමාජ ආර්ථික ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයක් නම්, සමාජ 
ආරක්ෂණ දැලක්  -social security network එකක්- තිෙබන්න 
ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතිෙය් වැඩ කිහිපයක් ෙපන්වා තිෙබන 
බව ඇත්ත.  අධ ාපනයට පතිපාදන වැඩි කර තිෙබනවා. වැඩි 
කරපු පතිපාදන අධ ාපනයටම යයිද කියන එක ෙවනම කථාවක්. 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා අධ ාපනයටම යන්න ඕනෑ කියා.  
හැබැයි, යන ගමන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරන්ෙන්?  
ඒවාෙය් කැපිලි ෙකටිලි ෙගොඩක් හදනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
වී ෙගොවිතැනට විතරක් සීමා කර තිෙබනවා.  ෙත්වලට තිබුණු 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කර තිෙබනවා. ෙත්වලට   
රුපියල් 1,300ට ෙපොෙහොර මිටියක් ෙදමින් තිබුණා. දැන් ෙම් 
සහනාධාරය කැපුවාට පස්ෙසේ ෙත් ෙගොවියා ෙපොෙහොර මිටියක් 
රුපියල් 3,600ට ගන්න ඕනෑ.  එතෙකොට සාධාරණයිද? 

අධ ාපනය ගත්තාම නිල ඇඳුම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
තිෙබනවා.  දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා නිල ඇඳුම් කෙඩන් ගන්න 
කියනවා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් නිල ඇඳුමට සල්ලි ෙදනවා.  ඊෙය් වන 
ෙකොට ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් මහරගම පෙද්ශෙය්  පාසල් ළඟට ඇවිත් තිෙබනවා 
ෙවෙළඳ ආයතනවලින් discount  ෙදන්න. ඉස්ෙකෝෙල් ඇරිලා 
එන ළමයින්ට ෙදනවා card  එකක්. ඒ card එක රැෙගන යන 
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අයට සියයට 10ක discount  එකක් ෙදනවායි කියනවා. ඒක 
කමක් නැහැයි කියමුෙකෝ.  ෙමොකද, ෙරදි තිෙබන කෙඩන්මෙන් 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  හැබැයි, ෙවන්න පුළුවන් තව ෙදයක් 
තිෙබනවා.  ෙරදි අඳින්ෙන් නැති උදවියත් ඇවිත් රුපියල් 400 card  
එක රුපියල් 350ට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමොකද, card  
පමාණයක් එකතු කරෙගන ගිහිල්ලා ඒක  business  එකක් විධියට 
කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට නිල ඇඳුම් පතිපත්තිය ඉවර ෙවනවා. 
ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනනවා, "නිල 
ඇඳුම් සඳහා මුදල් ෙයදවීෙමන් ළමයින් නිල ඇඳුම් ගන්නා බවක් 
ෙනොෙපෙන්, එම නිසා නිල ඇඳුම් සඳහා මුදල් ෙගවීෙම් වැඩ 
සටහන නතර ෙකෙර්" කියා.  ඒක දැන්ම  එක පාර කියන්න 
බැහැෙන්.  මා ෙම් කිව්ෙව් ලබන අවුරුද්ෙද් අය වැෙය් එන 
වාක යක්.  

ෙම් අය වැය කථාෙව්  නිල ඇඳුම් ෙදන එක අසාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවායි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කියා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මා ෙම් අය වැය කථාෙව් තිෙබන කාරණා එකින් එක 
කියවන්ෙන් නැහැ. තිෙබන ෙද් මා කියන්ෙන්. "ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් නිසා නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම් කමෙව්දය පිරිහීමට ලක්ව 
තිෙබ්." එෙහම ෙන් කියන්ෙන්? මා අහන්ෙන්, ඒ ගැන  
පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියායි.  ෙමොකක්ද 
ඒකට ගත්ත පියවර? ෙම් නිල ඇඳුම් පතිපත්තිය පිරිහුෙණ් 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් නිසා නම් ඒකට අදාළව අරෙගන තිෙබන 
කියා මාර්ග ෙමොනවාද? කවුද උසාවියකට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්? නිල ඇඳුම් දීෙම් පතිපත්තිෙය් වැරදිකාරයා කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා ඔප්පු කර 
තිෙබන්ෙන් කවුද? එෙහම කමෙව්දයක් ඇතුළත ෙම්ක නිවැරදි 
ෙකෙරන්න ඕනෑ. එෙහම කමෙව්දයක් ඇතුළත නිවැරදි වුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි, එක පාර උඩින් ෙගනාපු ෙද්ශපාලන තීරණයක්. 
විශ්වවිද ාල සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne)  
දැන් ෙපොඩි අයට නිල ඇඳුම් මහන්න පුළුවන්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා දකින විධිය ෙන්. විශ්වවිද ාල සම්බන්ධෙයන් 

ගත්ෙතොත් තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වවිද ාල සිසුන්ට laptop එකක් 
ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි.  ඒ වාෙග්ම විශ්ව 
විද ාලවලට Wi-fi  ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒකත් 
ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම ෛවද  විද ාලය හැර ඉතිරි සියල්ල 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. laptop 
එකක් ෙදනවා, Wi-fi ෙදනවා, ෙපෞද්ගලීකරණයත් ෙදනවා. 
අන්තමට ජාතික විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් ෙමොකක්ද ඉතිරි වන්ෙන්? 
ළමයි  ෙනොෙවයි ඉතිරි ෙවන්ෙන්.  මුදල් සඳහා එන කට්ටිය සඳහා 
තමයි ඉතිරි ෙවන්ෙන්. මා කියන්ෙන් ෙම්කයි.   එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ඉඩම් පතිපත්තිය,  විනිමය පතිපත්තිය, 
ආෙයෝජන පතිපත්තිය, මූල  පතිපත්තිය විවෘත කිරීම නම්, 
පැහැදිලිවම තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික විශ්වවිද ාල පදධතිය  
රකින්ෙන් නැහැ. ඒකත් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැන අපට 
අමුතුෙවන් අහන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක අමුතුෙවන් අහන්න ෙදයක් 
නැහැ. හැබැයි, මට තිෙබන පුදුමය  අෙප් කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මහත්මා වාෙග් අය ෙමතැන ඉන්න එකයි. ෙකොෙහොම 
ඉන්නවාද මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය විශ්වවිද ාලවල අපිත් එක්ක 
එකට හිටපු කට්ටිය.  

ඊළඟට, වාහන බලපත සම්බන්ධ කාරණය. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට වාහන බලපත ලබා දීම නතර කිරීම ඇත්තටම 

ෙහොඳයි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විටම වාහන ෙදක 
තුනක් තිෙබන අය නිසා. ඒ අයෙග් ඉස්සරහින් හා පස්ෙසන් 
වාහන ෙගොඩක් යනවා. [බාධා කිරීමක්] හැෙමෝටම ෙනොෙවයි 
කියලාත් සමහර මන්තීතුමන්ලා කියනවා. ඒකත් ඇත්ත. නමුත් 
පශ්නය වන්ෙන් සාධාරණව ෙසේවය අගය කරන්න තිෙබන 
අවස්ථාව ෙම් නිසා නැති වීමයි. වෘත්තිය ගරුත්වයක් තිෙබන, 
නමුත් වාහනයක් නැති ෙබොෙහෝ රජෙය් ෙසේවකයන් ඉන්නවා. 
එවැනි රජෙය් ෙසේවකයන් ඉන්නවා. ව ාපාරිකයන් ෙනොෙවයි, 
රජෙය් ෙසේවකයන් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] නැති අය ඒ ගැන 
ෙවනම බලා ගන්න. නමුත් එවැනි රජෙය් ෙසේවකයන් ඉන්නවා. ඒ 
අයට තිබුණු වරපසාදයක් ෙම්ක.  

අපි කථා කරමින් හිටිෙය් ඇත්තටම විෙද්ශගත                        
ශී ලාංකිකයින්ට පවා ෙම් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. ෙමොකද, 
අවුරුදු දහයක්, පහෙළොවක් විෙද්ශ රටවල රැකියාව කරලා 
ලංකාවට ආවාම ඒ අයට වාහනයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ රෙට්දී 
වාහනයක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි සමහර ෙවලාවට ලංකාවට 
ආවාම ඒ අයට ඒ අවස්ථාව නැහැ. තමන්ෙග් වෘත්තිය ගරුත්වය 
තියා ෙගන රැකියාව කරන ගුරුවරුන් ඉන්නවා; රජෙය් 
ෙසේවකයන් ඉන්නවා; විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන් ඉන්නවා. ඒ 
අවස්ථාව ලබා දිය යුතු ෙබොෙහෝ අය ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාව ලබා 
දිය යුතු අය පිළිබඳව ෙතෝරා ෙබ්රා ගැනීමක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරලා නැහැ. අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
ෙමවැනි ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා. 

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් 
කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමා ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට දුන් ෙපො ෙරොන්දුව ෙමොකක්ද? වැටුප් වැඩි කරනවා 
කිව්වා. කලින් දීමනාවක් වශෙයන් රුපියල් දසදහසක් දුන්නා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "සැප්තැම්බර් මාසය වන විට වැඩි 
කරන ලද අතුරු දීමනා සියල්ල මූලික වැටුපට එකතු කරනු 
ලැෙබ්" කියලා. රජෙය් ෙසේවකයින්ට තමුන්නාන්ෙසේලා එවැනි 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නාද, නැද්ද? සැප්තැම්බර් මාසය එනකල් 
ෙනොවැම්බර් මාසය ෙවනකල් රජෙය් ෙසේවකයන් බලා ෙගන 
හිටියා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සැප්තැම්බර් මාසය එනකල් 
ෙනොවැම්බර් මාසය ෙවනකල් බලා ෙගන හිටියා. 
ෙනොවැම්බරෙය්ත් සැප්තැම්බර් මාසය ආෙව් නැහැ. ෙමොකක්ද, අද 
ඒ ෙපොෙරොන්දුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට දුන් ෙපොෙරොන්දු කඩ කරලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති කල් තැබීෙම් විවාදයකදී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. "අය වැෙයන් ෙදනවා" 
කියලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. ඊෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ "අය වැය" 
ෙනොෙවයිද? ඊෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ "අය වැය". "සැප්තැම්බර් මාසය 
වන විට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් මූලික වැටුපට සියලු දීමනා එකතු 
කරනු ලැෙබ්" කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ආණ්ඩුවක් ෙම්. ලජ්ජයි. 
[බාධා කිරීමක්] තවත් අය වැයක් එනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
අමතක කරලා යනවා. ඒක අමතක කරලා හරි උජාරුෙවන්, 
ෙබොෙහොම ගරු ගාම්භීර විධියට කියනවා, "ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා" කියලා. ඊළඟට, ඒක ෙදකට ෙබදනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් 1,500ක් සහ 2016 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,000ක් වශෙයන්. 
ඒක අමුතු එකක්ද? ඒක කිව්ෙව් 2015 වසෙර්දී. ඒක පසු ගිය 
ජනවාරි මාසෙය්දී කියපු කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ආපසු 
ෙදකට ෙබදුවා, 2016 වර්ෂය ෙවනකල්. හාම්පුතාලා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 
2,500ක් ලබා දීමට මැදිහත් ෙවනවා, කියා කරනවා කියලා 
කිව්ෙව් පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්දී. යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් 
කළ අතුරු අය වැෙයන් තමයි එෙහම කිව්ෙව්. ඒක දැන් 

541 542 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාත්මක ෙවන්නයි තිෙබන්ෙන්. එක වර කියාත්මක ෙවන්න 
තිබුණු එක දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදකට ෙබදනවා, 2016 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,000ක් ලබා ෙදන විධියට. කල්පනා කරලා 
බලන්න, එය සාධාරණද කියලා.  

ෙකෝ, මිතශීලී අය වැය? ෙකෝ, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් 
කර ගත් අය වැය? ෙකෝ, පහළ තීරුවලට පතිලාභ ගලා ෙගන යන 
අය වැය? කල්පනා කරලා බලන්න. එෙහම නම් හාම්පුතාලාට 
අදාළ වන විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරලා සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. රුපියල් 2,500 එක වර ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අත් හැරියා. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් ෙදයක් කිව්වා. ෙමොකක්ද?  

අලුත්ම කාරණය ෙමොකක්ද? 2016 වසෙර් ඉඳලා රාජ  
ෙසේවකයින්ෙග් විශාම වැටුප "දායක විශාම වැටුපක්" බවට පත් 
කරනවා කියලා. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? 2016 වසෙර් ඉඳලා 
රාජ  ෙසේවයට ඇතුළු වන අය විශාම යන විට විශාම වැටුපක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා කියන එක. රජෙයන් විශාම වැටුපක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා, තමුන් දායක ෙවලා හදා ගන්නා 
විශාම වැටුපක් ෙදන්නම් කියන එක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාෙව් 2001දී. මතක් කර ගන්න. ෙම්ක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අලුත් එකක් ෙනොෙවයි. 2001දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනා ෙයෝජනාව තමයි ෙම් දායක විශාම 
අරමුදල. ඒක තමයි යළි කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? රාජ  ෙසේවය 
ශක්තිමත් කරන එකද? රාජ  ෙසේවයට ඇතුළත් වන අයට 
විශ්වාසය හදනවාද? අපි දන්නවා රාජ  අංශෙය්ත් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය්ත් පඩි අතර බරපතළ පරතරයක් තිෙබන බව. රාජ  
ෙසේවෙය් පඩි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පඩිවලට වඩා අඩුයි. හැබැයි, 
එෙහම වුණත් රාජ  ෙසේවයට එන්න මිනිස්සුන්ෙග් කැමැත්තක් 
තිෙබනවා. රාජ  ෙසේවයට එන්න කැමැත්ත තිෙබන්ෙන් ඇයි?  
ඉහළ සුදුසුකම් තිෙබන, උපාධි තිෙබන, ඩිප්ෙලෝමා තිෙබන විවිධ 
තැන්වලින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන අය ෙපෞද්ගලික අංශය අතහැරලා අඩු පඩියට  රාජ  
අංශයට එනවා, විශාම වැටුෙපන්  අනාගත සුරක්ෂිතභාවයක් 
තිෙබන නිසා. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න යන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එන එක්ෙකනාට ඒක පවරනවා. එතෙකොට ඒ අය 
තීරණය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රාජ  අංශයට යනවාට වඩා ෙහොඳයි 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ම ඉන්න එක කියලා තීරණය කරනවා. ඒක 
විසින් රාජ  අංශය විනාශ කරනවා. කෘතිමව සහ  ස්වභාවිකව 
කියන ෙම් ෙදයාකාරයටම රාජ  අංශය මරණයට පත් වීමට ඉඩ 
හරින එකයි ෙම් කරන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන ෙයෝජනාව. තමුන්නාන්ෙසේලාට එවැනි වුවමනාවක් 
තිෙබන බව ඉතා පැහැදිලියි. ෙම්ක ඉතා විශාල අය වැය කථාවක් 
ෙන්. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් විශාම වැටුප් අරමුදල් පිළිබඳ 
ෙකොටෙසේ පූර්විකාවක් තිෙබනවා. ඒ පූර්විකාෙව් කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා යටෙත් හරියට 
නියාමනයක් ෙවන්ෙන් නැහැලු. ඒ නිසා සාමා ජිකයන්ෙග් 
අරමුදල්වල ඉතිරි කිරීම් අවදානමකට ලක් ෙවනවාලු. ඒ නිසා 
අලුතින් නියාමනයක් අවශ  ෙවලා තිෙබනවාලු. ෙසොයා ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද?  

දැන් තිෙබන විශාම වැටුප් අරමුදල EPF එක, ETF එක හරියට 
නියාමනය ෙවන්ෙන් නැහැයි කියනවා. එෙහම නියාමනය වන්ෙන් 
නැහැයි කියලා වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවාද? දැන් ඉන්න කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් 
තිෙබන ෙම් විශාම වැටුප් අරමුදල් ෙදක අසාර්ථකයි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත කර 
තිෙබනවාද? රෙට් ෙකොෙහේ හරි එෙහම වාර්තාවක් තිබුණාද? 
ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? එෙහම වාර්තාවක් තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? එෙහම 

වාර්තාවක්, ෙසොයා බැලීමක් ෙමොකුත් නැතිව ෙමෙහම 
නිගමනයකට ආෙව් ෙකොෙහොමද? දැන් තිෙබන ෙම් විශාම වැටුප් 
අරමුදල් ෙදක අසාර්ථකයි කියන එක රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙපෞද්ගලිකව   ෙසොයා ගත් ෙදයක්ද? ෙම්ක ෙවන 
වුවමනාවක් එක්ක ෙගෙනන ෙදයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
තිෙබන අරමුදල බරක්. ඒ නිසා අපි කියනවා, ෙම්ක ඇතුෙළේ 
බරපතළ කාරණා ගණනාවක් තිෙබන බව. ඒ ෙමොනවාද? එකක් 
තමයි ෙම් තිෙබන අර්ථසාධක අරමුදල් ෙදක එකතු කරලා ඒ 
අරමුදල එළියට ෙගන යන්න තිෙබන වුවමනාව. ඒක ආෙයෝජන 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන යන්න වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒක 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගෙනන්න වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙරො ෙෂේන් චානකලා ජීවිත පූජා කළා. ඒක අමතක 
කරන්න එපා. ඒ උඩින් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආෙව්. 
ඒවා අෙළවි කරලා තමයි බලයට ආෙව්. ඒවා විකුණලා තමයි 
බලයට ආෙව්. ඒ අයෙග් ෙල්, කඳුළුත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන් ෙසල්ලම් කරන්න හදනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකරලා දැනට රජෙය් ෙසේවකයන්ට තිෙබන අයිතිවාසිකම් 
කප්පාදු කරන්න එපා; ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් අරමුදල්වලට අත 
තියන්න එපා; ඒ වාෙග්ම ඉදිරියටත් රාජ  ෙසේවයට එන රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට විශාම වැටුප් අරමුදෙල් අයිතිය තිෙයන්න ඕනෑ 
කියලා. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය නම් -ඒක අපි පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන එක 
ෙවනම එකක්- ඒක ඇතුෙළේ social security network කියන එක 
තිෙබනවා. සමාජ ආරක්ෂණ දැල කියන එක ති ෙබනවා. ඒ සමාජ 
ආරක්ෂණ දැල ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි.  විශාමිකයාෙග් 
ආරක්ෂාව. ළදරුවාෙග් ආරක්ෂාව. ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියාෙග් 
ආරක්ෂාව. ෙරෝගාබාධවලට ලක්වුණු මිනිස්සුන්ෙග් ආරක්ෂාව. 
ආබාධිතයන්ෙග් ආරක්ෂාව. සමාජෙය් හැකියාවක් නැති නමුත් 
ජීවත් වන්න අයිතියක් තිෙබන මිනිස්සුන්ෙග් ආරක්ෂාව. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා නැති කරන්න යන්ෙන් ඒක. අපට අමුතුෙවන් 
හිතන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් තිෙබන විවෘත කිරීම් ඇතුෙළේ, 
ෙම් නව ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්ති ඇතුෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සමාජෙය් එක පිරිසක් බරක්. වැඩිහිටිෙයෝ බරක්. විශාමිකෙයෝ 
බරක්. "ඔවුන්ෙගන් වැඩ ගත්තා දැන් ඇති. ඔවුන් හලන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් එළවන්න ඕනෑ. ඔවුන් පිටමන් කරන්න ඕනෑ" කියා හිතන 
ආකෘතිය, එෙහම හිතන තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෑත කාලෙය් විශාල 
අර්බුද ගණනාවකට ලක් වූ ක්ෙෂේත වන නිසා මා විෙශේෂෙයන් 
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ, ෙත් කර්මාන්තය සහ රබර් 
කර්මාන්තය ඇතුළු කර්මාන්ත සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අය වැය මඟින් ෙගනැවිත් තිෙබන ෙයෝජනා ගැන. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා අනුව ෙත් අර්බුදය විසඳන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය මඟින්  හදලා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ තමයි, කමිටුවක් පත් කරන එක. කමිටුවක් පත් කරන 
එක අමුතු ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි. ඇත්තටම එහි විෙශේෂ 
අවශ තාවක් තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් අය වැෙයන් 
අලුත් ෙදයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ෙමොකක්ද? ෙත් කර්මාන්තය 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා ලු ෙත් ආනයනය කරන්න! අද 
ෙලෝකෙය් ලංකාවට තිෙබන අනන තාව තමයි ෙත්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට ෙත් ආනයනය කිරීම සඳහා 
ඉල්ලීමක් ඇවිල්ලා තිෙබනවාලු. ෙත්, ලංකාෙවන් පිට රට 
යවනවා. ෙත්, ලංකාෙව් අපනයන ආදායෙමන් පංගුවක්. එෙහම 
තිබියදී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත් ආනයනය කරන්න දැන් ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි පහක් තිෙබනවා.  
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත් ආනයනය කරන්න ෙයෝජනා කරනවා. 

''ෙත් කර්මාන්තය'' ෙත් ආනයනය කරන්න ඉල්ලුවා නම්, මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, කවුද එෙහම ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ඒ ඉල්ලීමක් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙත් ගස්ද,  ෙත් ෙගෝනිද? ෙත් factoriesවලින්ද 
ඒ ඉල්ලීම කෙළේ? ලංකාෙව් ෙත් දලු සපයන අයද, ෙත් ෙගොවියාද, 
factory හිමියාද ඒ ඉල්ලීම කෙළේ? මම ෙහව්වා කාෙගන්ද ෙම් ගැන 
අහන්න පුළුවන් කියලා. ෙහොඳින් කියවා බලන්න, ෙම් අය වැය 
කථාෙව් තිෙබනවා, ''ෙත් කර්මාන්තය විසින්'' ඒ ඉල්ලීම කරලා 
තිෙබන බව. ශී ලංකාවට ෙත් ෙගන්වන්න කියලා ඉල්ලීම කරලා 
තිෙබනවා ලු, ''ෙත් කර්මාන්තය'' විසින්. පුදුම වැඩක් ෙන්. ''ෙත් 
කර්මාන්තය'' කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ඉල්ලීමක් කිව්වාම, 
මිනිෙහකුෙගන් ෙවන්න එපායැ, සංවිධානයකික් ෙවන්න එපායැ? 
බය නැතිව කියන්න කවුද එෙහම කිව්ෙව්, ෙම් කාෙග් ඉල්ලීමක්ද 
කියලා. ෙත් ගස්ද, ෙත් ෙගෝනිද, ෙත් factories ද කිව්ෙව් අෙප් රටට 
ෙත් ෙගෙනන්න කියලා? කබෙලන් වැටිච්ච මිනිසුන් තවත් 
පුච්චන්නයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් හදන්ෙන්. ඒ ගැන 
කල්පනා කරලා බලන්න.  ෙත් ආනයනය කරන්න කියලා 
කවුරුවත් ඉල්ලා නැහැ. කවුරුවත් එෙහම කියා නැහැ. අපි ෙත් 
කර්මාන්තයට සහන ෙදන්නයි ඕනෑ. 

 
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) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දිගින් දිගට ෙම් ගැන අහන නිසා 

ඕනෑ නම්, අවශ  නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි පිළිතුරක් ෙදන්න 
පුළුවන්. මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව් කියන්න, ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් කථාව අද - ඊෙය් ෙකරුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන් ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. ඩුබායි වාෙග් රටවල ෙත් මිශ 
කරලා අගය එකතු කරලා අපනයනය කරනවා. ඔය ඉල්ලීම 
අවුරුදු දහයක් පහෙළොවක් තිස්ෙසේ ෙකරුණු ෙදයක්. ''ෙත් ගස්'' ඒ 
ඉල්ලීම කරපු නැති බව ඇත්ත. අපි  ඒක දන්නවා. ෙත් ගස්වලට 
කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැලී ඉන්න 
පුද්ගලයන්ෙග් ඉල්ලීම මත තමයි ඒක කියාත්මක කරන්න, ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන්න තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඩුබායි රට ෙත් 

නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. 'ඩුබායි' කියන්ෙන් ෙත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළක්. ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළක ෙත් හදාගන්න ෙකොට, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් රටවල ෙවෙළඳ ෙපොළක ෙත් හදන ෙකොට ඒ 
අයට තිෙබනවා, value add කරන කමෙව්දයක්. රට රටවලින් ෙත් 
ෙගනැවිත් ඒ අයෙග්  නිෂ්පාදනයක් හැටියට හදලා අපනයනය 

කරනවා. නමුත් ලංකාවට ෙත් පිළිබඳ අනන තාවක් තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් කළු ෙත්වලට තිෙබන අනන තාව තමයි ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඉල්ලුම. ඒ ඉල්ලුම මඟින් අපි උත්සාහ කරනවා නම් 
ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙප් ෙකොටස අත් පත් කරගන්න, අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ. ෙවනත් රටවලින් ෙත් ටිකක් අෙප් රටට 
ෙගෙනන එක දැනටත් සිද්ධ ෙවනවා. ''ෙඩල්මා'' ආයතනය 
ගත්ෙතොත්, ෙවනත් ආයතනයක් ගත්ෙතොත්, ඒ අයෙග් bulk එක 
හදාගන්න ෙවනත් රටවලින් ෙත් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා Customs reports අරෙගන බලන්න. ෙර්ගු 
වාර්තාවල තිෙබනවා එවැනි ෙත් ෙකොටසක් ලංකාවට ෙගෙනන 
බව. ඒකට බාධාවක් නැහැ. ඒ ෙත් ෙකොටස Green Tea ෙවන්න 
පුළුවන්. අෙප් රෙට් හදන්ෙන් නැති ෙත් වර්ගයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඒ ෙකොටස ගන්න අපට පුළුවන්. එෙහම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට ඇතුළත් කරන්න 
තිබුණා, ෙමන්න ෙමවැනි වගන්තියක්. ෙමොකක්ද ඒ? ''ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙත් කර්මාන්තෙය් ෙකොටස ලංකාවට අත් පත් 
කරගැනීම සඳහා ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය ෙනොකරන ෙත්වලින් 
අසවල් පංගුවක් අපි ෙගන්වනවා'' කියන එක. නමුත් ඒක 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් තුළ කසළ ෙත් ලංකාෙවන් එළියට 
යනවා වාෙග්ම, ලංකාවට ඕනෑ තරම් පිටරටින් ෙත් ෙගනැල්ලා 
මිශ කරන්න පුළුවන්; බාල ෙත් මිශ කරන්න පුළුවන්.  

අර කරුංකාවලට වන ෙද්ම තමයි ෙත්වලටත් ෙවන්ෙන්. මම 
අවධාරණය කර කියනවා, ලංකාවට කරුංකා ෙගනැල්ලා පිට රට 
යවනවා වාෙග් ෙදයක් තමයි ෙම් ෙත්වලටත් සිද්ධ වන්ෙන් 
කියලා. ඒ නිසා ෙමමඟින් ෙත් කර්මාන්තය දියුණු වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි කියනවා, ෙමය ''ගෙහන් වැටුණු 
මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා වාෙග්'' වැඩක් කියලා. අපි ෙම් ෙද්වල් 
අවධාරණය කරන්ෙන් ඇයි? අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තවත් ෙමොෙහොතක් 
ෙදන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට යම් කාරණයක් ෙපන්වා ෙදනවා. 
අෙප් රෙට් තිෙබන බරපතළ පශ්නය, මූල  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
පශ්නය ෙනොෙවයි. තාවකාලිකව මූල  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පශ්නයක් 
තිෙබන්න පුළුවන්. බරපතළ පශ්නය තිෙබන්ෙන්, අෙප් ආනයනය 
සහ අපනයනය අතර පරතරෙය්යි; ෙවෙළඳ ෙශේෂ පරතරෙය්යි. ඒ 
ෙවෙළඳ ෙශේෂ පරතරය අඩු කරන්න නම් තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් 
අපනයන වැඩි කරන්න ඕනෑ. අපනයනවල එකතු කළ අගය වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් කරන්න යන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි 
කියලා මා අවධාරණය කරනවා.  

මෙග් කථාව මා අවසාන කරනවා, කාල ෙව්ලාව නැති නිසා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආර්ථිකය බිල්ලට 
ෙදන, ආර්ථිකෙය් ජාතික පැවැත්ම විනාශ කරන්න තමයි ෙම් අය 
වැය ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එහි  ආරම්භක 
පියවර තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  තියලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමොෙහොතකටවත් හිතන්න එපා, ෙම් අය වැය ජනතාව සඳහා 
ෙසත සලසන අය වැයක් කියලා. ෙම්  ජනතාව සඳහා ෙසත 
සලසන අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය -නව ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය- ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා. 

 

[අ.භා. 1.35] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද වැදගත් දිනයක්. 

මක්නිසාද යත්, අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දීර්ඝ කාලයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙල්කම් ධුරය දරපු ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා බවට පත් ෙවලා අදට වර්ෂයයි. එතුමා එෙසේ වීෙමන් 
පසු ෙම් රෙට් රාජ  නායකත්වයට පත් වුණා. ඊට අවුරුදු දහයකට 
ෙපර, 2005දී ෙම් රෙට් රාජ  නායකත්වය භාර ගත්ෙත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. අද ෙම් ගරු සභාෙව්  කරුණු 
ඉදිරිපත් කරපු මන්තීවරු නින්දකින් අවදි වුණා ෙසේ අතීතෙය් 
කිසිවක් සිද්ධ ෙනොවුණු ෙසේ -ෙනොදැන ෙහෝ දැනුවත්ව- අහිංසක 
දුර්නිරූපණයක් ෙහෝ වංචා සහගත දුර්නිරූපණයක් වශෙයන් 
නිදහසින් පස්ෙසේ ඉතාම ෙහොඳට තිබුණු රටක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගය විනාශ කරපු බව හැඟෙවන ෙලස තමයි කථා කෙළේ. නමුත් 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න සියලුම මන්තීවරු ෙද්ශපාලන පක්ෂ  පාට 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් කාරණය පිළිගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් රාජ  
නායකෙයෝ ඇති ෙවනවා. රාජ  නායකෙයෝ ඉවත් ෙවනවා. රාජ  
නායකෙයෝ ජීවත් ෙවනවා. සමහර රාජ  නායකෙයෝ මිය යනවා. 
නමුත් තමන්ෙග් පාලන කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
දරුණුම අභිෙයෝග පහකට මුහුණ දුන් එකම රාජ  නායකයා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමණයි කියන එක අපි අවධාරණය 
කළ යුතු ෙවනවා. මක්නිසාද යත්, අෙප් ඉතිහාසෙය් දරුණුතම 
ස්වාභාවික ව සනය වූ සුනාමිය ඇවිල්ලා මනුෂ  ජීවිත 45,000ක් 
විනාශ ෙවලා, ෙද්පළ විනාශ ෙවලා මිනිස් ජීවිත හැර අෙනක් සියලු 
ෙද් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීෙම් මහා අභිෙයෝගය තිබුණු 
ලංකාෙව් එකම රාජ  නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ විතරයි. ෙවන 
කිසිම ආණ්ඩුවක්   රටක් භාර ගන්න ෙකොට  ඒ නායකයාට 
සුනාමියකින් විනාශ ෙවච්ච රටක් හම්බ ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි කාරණය 
ෙමයයි. ෙලෝකෙය් වැඩිම ෙතල් මිල තිබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් බැරල් එකක් ෙඩොලර් 
127යි. මුළු ෙලෝකයම ෙතෙලන් බැ දුණා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක 
ෙතල් නිපදවන්ෙන් නැති රටක්, ෙතල් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ආනයනය කරන රටක් හැටියට මුළු ෙලෝකයටම උසුලාගත 
ෙනොහැකි ෙතල් මිෙල් අර්බුදයට මුහුණ දුන්නු එකම රාජ  
නායකයාත් එතුමා පමණයි.  

අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් දරුණුතම ආහාර අර්බුදයක් 
ඇති වුණා. ආහාර නිපදවන රටවල් ආහාර අපනයනය කරන්ෙන් 
නැතුව සිටින කාලෙය් ෙලෝකෙය් තිබුණු දැවැන්ත ආහාර අර්බුදයට 
මුහුණ දුන්ෙන්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ විතරයි.  

ඊළඟ කාරණය ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා වැටීමයි. Mutual 
banks බංෙකොෙලොත් ෙවලා ෙලෝකෙය් මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා 
වැටිලා, එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් රටවල් කාඩ් 
කුට්ටමක් හැෙලනවා වාෙග් කඩා හැෙලද්දී, ඒ කඩා හැෙලන 
අභිෙයෝගය තුළ ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ ලංකාව පවත්වාෙගන 
යෑෙම් අභිෙයෝගය තිබුෙණ්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටයි.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා පංශෙය් පුද්ගලයන් 129ෙදෙනකු මැරුණා. මුළු 
ෙලෝකයම කැළඹිලා පංශය දවස් තුනක ෙශෝක කාලයක් පකාශ 
කළා. අෙනක් රටවල් -එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව- පංශ රජයට 
සහෙයෝගයක් ෙලස ෙශෝකය පළ කළා. අෙප් රෙට් අවුරුදු 30ක් ඒ 
වාෙග් 129ෙදෙනකු ෙනොෙවයි, එක සැෙර් 500, 600,1000, 2000  
නිරායුධ අහිංසක මිනිස්සු ලක්ෂ ගණන් සමූල ඝාතනය ෙවමින්, 
මුහුදු ෙවරළින් තුෙනන් ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් 
කඩාගන්න මුහුෙදන්, ෙගොඩ බිෙමන්, උඩින් කියන  අංශ තුෙනන්ම 
පහාර එල්ල කරන තීරණාත්මක පැයකට එළැඹ තිබුණු රටක් භාර 
ගත්තු එකම රාජ  නායකයාත් මහින්ද රාජපක්ෂ විතරයි. 

මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ ෙකෙනකුෙගන් 
අහනවා, ෙම් වාෙග් අභිෙයෝග පහක් සහිතව රටක් භාරගත් රාජ  

නායකෙයක් ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉඳලා තිෙබනවාද කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හෘදය සාක්ෂියට  එකඟව කල්පනා කරලා 
බලන්න. සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු රටක් නැවත ෙගොඩ නඟන්න 
සිදු වුණු, ෙලෝකෙය් තිබුණු දරුණුතම ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයට 
මුහුණ දීපු, ෙලෝකෙය් දරුණුතම ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීපු, 
ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා වැෙටමින් තිෙබද්දී ෙම් රට පවත්වාෙගන 
යෑෙම් අර්බුදයකට මුහුණ දීපු,  කුරිරු තස්තවාදෙය්  දරුණුතම සහ 
තීරණාත්මක යුගයක රට පාලනය කරපු  රාජ  නායකයා  
වන්ෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමා 
විසින් ඒ අභිෙයෝග සියල්ල ජයගත්තා.  ෙම්  සියලු අභිෙයෝග  
ජයෙගන 2009 වර්ෂය වන ෙකොට ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතිව; 
ෙබදන්ෙන් නැතිව  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් යන සියලු 
මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා දුන්නා. ඒ 
ඓතිහාසික යුතුකම හා වගකීම ඉෂ්ට කරපු රාජ  නායකයා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය කියන ටික අපි මතක තබා 
ගනිමු.   

ගරු කබීර් හාෂීම්  ඇමතිතුමා කිව්වා,  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙරෝගී ආර්ථිකයක් බවට පත් කරලා, පීලි පන්නලා,  විනාශ කර 
දැමුවා, යන එන මං නැති කිරීෙම් තත්ත්වයක් ඇති කළාය කියලා.  
2003 වර්ෂෙය් දී  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි  මූල  කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනත සම්මත කර ගත්තා.  මූල  කළමනාකරණ 
(වගකීම) පනෙත් 13වන වගන්තියට අනුව ආර්ථිකෙය් සියලු 
ඇත්ත පිළිබඳ සම්පූර්ණ සත  ෙතොරතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කීෙම් වගකීෙමන් මුදල් අමාත වරයා බැ ෙඳනවා. 2003 මූල  
කළමනාකරණ (වගකීම) පනතට අනුව ඕනෑම මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට  ඕනෑ. ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 148 ව වස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය 
පැවෙරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාටයි. ෙද්ශපාලන ෙබෙහත් ෙතල්කාරෙයෝ වැනි අයෙග් විවිධ 
ෙනොමඟ යවන සුළු පකාශනත් එක්ක ඇත්ත කුමක්ද කියලා දැන 
ගන්න මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනත යටෙත්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙම් ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්නය  කියලා කියා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් වර්තමාන මුදල් අමාත  ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා පසුගිය දා එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
වාර්තාෙව් පිටු අංක 2හි තිෙබනවා, "අභ න්තර අර්බුදය නිම වී 
ගත වූ වර්ෂ පහක කාල සීමාව තුළ සියයට 7.4ක සාමාන  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වා ගැනීමට ශී ලංකාව සමත් වී 
තිෙබ්." කියලා.  මුදල් අමාත වරයායි කියන්ෙන්. පසු ගිය වර්ෂ 
පහ තුළම සියයට 7.4ක් වූ ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉහළම වර්ධනය 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Global 
Economic Indicatorsවල තිෙබනවා, 2009 - 2013 GDP 
ෙවනස්වීම. ඉන්දියාෙව් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ වැඩි වුෙණ් සියයට 6.9යි. භූතානෙය් සියයට 6.6යි. 
බංග්ලාෙද්ශෙය් සියයට 6.2යි. මාලදිවයිෙන් සියයට 5.0යි. 
ෙන්පාලෙය් සියයට 4.2යි. පාකිස්තානෙය් සියයට 3.1යි.                        
ශී ලංකාෙව් සියයට 7.4යි. ෙලෝකෙය් ආර්ථික විද ාඥයන් සාර්ක් 
කලාපෙය් සියලුම රටවල් එක්ක සැසඳුවාම ඉහළම ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ලබා ගත් රට ලංකාවයි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව, ජපානය, ඉතාලිය, දකුණු ෙකොරියාව, 
එක්සත් රාජධානිය, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි සියලුම 
රටවල්වලට වඩා වැඩිෙයන් ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී වර්ධන 
ෙව්ගය පවත්වාෙගන ගිෙය් ශී ලංකාවයි. Global Economic 
Indicators බලන්න. Web එකට ගියාම බලන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහසින් පසුව අවුරුදු 
57ක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් වටිනාකම  තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 25යි. විවිධ ආණ්ඩු යටෙත් ෙම් රෙට් අවුරුදු 57ක් 
තුළ ආර්ථිකෙය් වටිනාකම තිබුෙණ්  ෙඩොලර් බිලියන 25යි. ඊට 
පස්ෙසේ 2005 ඉඳන් 2014 වන ෙකොට ආර්ථිකෙය් වටිනාකම  
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ෙඩොලර් බිලියන 75යි. සමස්තයක් ෙලස ගත්තාම දශකයක් තුළදි 
තුන් ගුණයකින් ආර්ථිකෙය් වටිනාකම වැඩි කිරීෙම් ෙගෞරවය 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට හිමි ෙවන්න ඕනෑ කියන ටික අපි 
මතක් කර ගනිමු, ෙම්  සම්බන්ධෙයන් කරලා තිෙබන පකාශන 
අනුව. 

ඊළඟට, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙදගුණ ෙවන්න ගත වුණු කාලය 
පිළිබඳව සලකා බලනවා නම්,  1960 - 1975ට ඒක පුද්ගල 
ආදායම ෙදගුණ ෙවන්න ගිෙය් අවුරුදු 15යි. ඊට පසුව 1975 සිට 
1991 ෙවනෙකොට, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙදගුණ ෙවන්න අවුරුදු 
දහසයක් ගත වුණා. 1991 සිට 2004  දක්වා ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙදගුණ ෙවන්න අවුරුදු දහතුනක් ගත වුණා. 2004 සිට 2008 
ෙවනෙකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 1062 සිට 2014 දක්වා 
වැඩි ෙවන්න ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු හතරයි.  ඒක පුද්ගල 
ආදායම අවුරුදු දහතුනකින්, පහෙළොවකින්, දහසයකින් ෙදගුණ 
වුණු රටක අවුරුදු හතරක් ඇතුළත ඒක පුද්ගල ආදායම ෙදගුණ 
වීෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළා.  

ඊළඟට, මුදල් අමාත වරයා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා, "2014 වර්ෂෙය් සියයට 3.3ක් ෙලස 
වාර්තා වූ වාර්ෂික සාමාන  උද්ධමනය  ෙදදහස් වර්ෂෙය් සිට වසර 
හයක කාලයක් තුළ තනි මැද අගයක් පවත්වා ෙගන යන ලදී." 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් ජීවන වියදම, බඩු මිල වැඩිවීෙම් 
ෙව්ගය, උද්ධමනය,  තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් - single digit - 
ෙලස අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන ගිය බව රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, එතුමා තවදුරටත් එම වාර්තාෙවන් දැනුම් ෙදනවා,              
"ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනුගමනය කළ ලිහිල් මුදල් 
පතිපත්තිය ෙහේතුෙවන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොලී අනුපාතය සියයට 
7.8ක පමණ අඩු මට්ටමකට පහළ ගිය අතර, ණය ෙපොලී 
අනුපාතයද සියයට 12ක් පමණ සාෙප්ක්ෂ ෙලස අඩු අගයක් 
ගන්නා ලදී." කියලා. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් සංවර්ධනය ෙවන 
ෙකොට, දියුණු ෙවනෙකොට තනි ඉලක්කෙම් ෙපොලී අනුපාතයක් - 
single digit interest rate එකක්- තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කාර්ය ඉෂ්ට 
කර තිබුණාය කියන එක ෙමම වාර්තාෙව් දක්වා තිෙබනවා. රවි 
කරුණානායක මහතාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි පිටුෙව් දක්වනවා, 
"විරැකියාව 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 4.3ක් දක්වා අඩු විය" කියලා. 
ඒ ෙමොකද,  2015 ෙවනෙකොට මුළු රටම වැඩ බිමක් ෙලසයි 
තිබුෙණ්. උෙද්ද, දවල්ද, රෑද කියලා රට තුළ ෙවනසක් තිබුෙණ් 
නැහැ. පාරට තාර දමනවා; කාපට් කරනවා; ෙව්ලි හදනවා; වැව් 
අමුණු - anicut - හදනවා. මුළු රටම ස්වයං රැකියා කරන අයෙග් 
වැඩ බිමක් ෙලස පිබිදිලා තිබුණා. එහි පතිඵලයක් ෙලස මහා 
පරිමාණ සංවර්ධන ව ාපෘති ඇති වුණා; ෂැන්ගි ලා ෙහෝටලය 
හදන්න පටන් ගත්තා; ෙකොළඹ Port City එක හදන්න පටන් 
ගත්තා. වැලි ෙගොඩ දමන මනුෂ යාට, ගෙඩොල් කපන ෙකනාට, 
පස් ෙගන යන ෙකනාට, ඒ වාෙග්ම ටැක්ටරයක්, කැටපිලර් එකක්, 
බුල්ෙඩෝසර් එකක් තිෙබන අයට ස්වයං රැකියා ලක්ෂ ගණනින් 
බිහි වීෙම් පතිඵලයක් ෙලස ෙම් විරැකියාෙව් අනුපාතය සියයට 
4.3ක්  දක්වා අඩු වුණා.   මුළු රටම වැඩ බිමක් ෙලස තිබුණා.  අද 
මුළු රටම මුඩු බිමක් බවට පත් ෙවනෙකොට, ෙම් සුළු හා මධ  
පරිමාණ කර්මාන්තවල,  ව ාපාර ෙකොන්තාත්වල  රක්ෂා කරමින් 
සිටි ලක්ෂ ගණන් ජනයා රක්ෂා නැති අයෙග් ෙගොඩට වැටිලා 
තිෙබනවා. දසලක්ෂයකට රක්ෂා ෙදනවා ෙවනුවට ලක්ෂ 
ගණනකට එක අවුරුද්දක් තුළදී රක්ෂා නැති කිරීෙම් කාර්ය භාරය 
තමයි ෙම් රජය විසින් ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ  වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් ජාත න්තර තරගකාරි ෙගෝලීය ආර්ථිකය ගැන සඳහන් 
කරනවා.  "ෙම් අතර වැඩි වූ යටිතල පහසුකම් අන්තර්ජාතික 

ෙවළඳ ෙපොළ තුළ තරග කිරීමට ශී ලංකාවට ඇති හැකියාව 
වර්ධනය කිරීමට උපකාරි වී ඇත" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා.  
එහි අටවැනි පිටුෙව් දරිදතාව අඩු කිරීම ගැන සඳහන් ෙවනවා. 
"දරිදතාව කමිකව අඩු කිරීෙමහිලා ශී ලංකාව සාර්ථකව කියා කර 
ඇති අතර,  2006-2007 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වූ සියයට 15.2 සිට 
2012-2013 වන විට සියයට 6.7 දක්වා දරිදතා දර්ශකය අඩු වීම 
තුළින් ෙමය පිළිබිඹු ෙකෙර්. ජාතික දරිදතා ෙර්ඛාවට පහළින් 
සිටින පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ ාෙව් අඩුවීම ෙමමගින් දැක්ෙව්." 
යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා.  ඊළඟට,  එම වාර්තාෙව් කියනවා,  
දුප්පත්කම අඩු කරලා තිෙබනවා කියලා. "අය වැය හිඟය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස 2009 වර්ෂෙය් පැවති 
සියයට 9.9 සිට 2013 වර්ෂෙය්දී සියයට 5.8 දක්වා කමිකව 
අඩුවීමක් සිදු විය" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා. රාජ  මූල  
කළමනාකරණෙය් පධානම කාරණය වන්ෙන් අය වැය පරතරය 
අඩු කිරීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලාත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් 
ඒ පිළිබඳවයි. සියයට 9.9ක්, සියයට දහයක්, ඊට කලින් සියයට 
ෙදොළහක් වශෙයන් තිබුණු අය වැය පරතරය මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී සියයට 5.9ක්  දක්වා කමිකව අඩු කළ බව එහි දක්වා 
තිෙබනවා.  ඊළඟට කියනවා,  ෙම් සියල්ල සිදු වුෙණ්  උසුලා ගත 
ෙනොහැකි අසාමාන  ගිනි ෙපොලියට  ණය ලබා ගනිමින් අපව ණය 
උගුලක  හිර කරලා, රට ෙගන යන්න බැරිව රට brake ගස්සලා 
තිෙබන නිසාය කියලා.   "රාජපක්ෂ ෙරජිමය" කියමින්  අසාමාන  
ගිනි ෙපොළියට ණය ගැනීෙම් ෙචෝදනාවක් දිගින් දිගටම එල්ල 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ එම වාර්තාෙවන් පහත දැක්ෙවන පකාශය කියවන්න 
මා කැමැතියි.  

රජෙය් ණය අඩු කිරීම. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
ෙලස රජෙය් ණය අනුපාතය 2002 වර්ෂෙය්දී වාර්තා කළ සියයට 
105.6 සිට අඛණ්ඩව පහළ යමින් 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 75.5 
දක්වා තවදුරටත් අඩු කිරීම අය වැය හිඟය කමික අඩු වීමයි.  ෙම් 
වාර්තාව කියනවා අෙප් තිබුණ තත්ත්වය.  1989 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් රාජ  ණය පමාණය, ජාතික නිෂ්පාදනය 
100ක් නම් 108.7ක් ණයයි. එතෙකොට 1989 දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කිව්වාද, ෙමතනින් එහාට  යන්න බැරි ෙවන්න ආර්ථිකය 
හිර කරලා කියලා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව ගත්ෙත් 
1977දී.  1989  වනෙකොට ණය පතිශතය 108.7යි. පුළුවන් නම් 
මම කියනවා එෙහම වුෙණ් නැහැ කියා කියන්න කියලා. රෙට් 
නිෂ්පාදනයට වඩා වැඩියි ණය පමාණය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව එතැනින් නැවතුණාද? නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ෙමයත් 
මතක තබා ගනිමු. ෙහොඳ ජාතික ව ාපාරිකෙයකු ෙලස අපි ගරු 
කරන අෙප් නිෙයෝජ  අමාත තුමා දන්නවා කිසිම 
ව ාපාරිකෙයක් තමන්ෙග් ඉතුරුම්වලින් විතරක් ඉස්සරහට ගිහින් 
නැහැ කියලා.  එෙහම ව ාපාරිකෙයක් ලංකා ඉතිහාසෙය්වත්, 
ෙලෝක ඉතිහාසෙය්වත් නැහැ. ව ාපාරවල තිෙබනවා 
සමෙතෝලනය, උත්ෙතෝලනය නැත්නම් අධිෙතෝලනය සහ 
අවෙතෝලනය කියලා එකක්. ව ාපාරෙය් අයිතිකරුෙග් 
පාග්ධනයට වඩා ණය වැඩි නම් අධිෙතෝලන පාග්ධන ව හයක්. 
ඕනෑම ව ාපාරයක තිෙබන්ෙන් අධිෙතෝලනයක්.  එෙහම නම් 
ණය ගන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහොමද තට්ටු 20ක 30ක 
ෙගොඩනැගිල්ලක් හදන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන හැම 
රටක්ම ණය අරෙගන තමයි අයවැය පරතරය පියවාෙගන 
තිෙබන්ෙන්.   

දැන් බලන්න ජපානය අද Global Economic Indicatorsවල 
ජපානෙය් රාජ  ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් ෙලස  196යි. ආර්ථිකය වැෙඩන්ෙන් සියයට 1.6කින්.  
ඉතාලිෙය් රාජ  ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිශතයක් ෙලස  126යි.  ආර්ථිකය වැඩුෙණ් සියයට 0.6ක ඍණ 
අගයකින්.  අයර්ලන්තෙය් රාජ  ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 112යි.  ආර්ථිකය වැෙඩන්ෙන් 
සියයට 1.1කින්.  පෘතුගාලෙය් රාජ  ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 122යි.  සියයට 1.5කින් ආර්ථිකය 
වැෙඩන්ෙන්.  හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරන සිංගප්පූරුෙව් රාජ  
ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස  110යි. 
හැබැයි, ආර්ථිකය වැෙඩනවා සියයට 6.3කින්.  129 ෙදෙනකුට 
තස්තවාදී පහාර එල්ල වුණ පංශෙය් රාජ  ණය අනුපාතය  100යි.  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 1.2 යි.  එක්සත් රාජධානිෙය් රාජ  ණය 
අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 97යි.  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 1.4 යි.  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
රාජ  ණය අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 
94යි. ආර්ථික  වර්ධන ෙව්ගය 2.1යි.  ශී ලංකාෙව් රාජ  ණය 
අනුපාතය දළ  ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 79යි. 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 7.4යි.  එතෙකොට ෙලෝකෙය් ජපානෙය්, 
පංශෙය්, එංගලන්තෙය් ෙම් හැම රෙට්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වඩා 
රාජ  ණය පමාණය වැඩියි.  ළිංමැඬි මානසිකත්වය තිෙබන අය 
ඒක ෙගනැල්ලා පතුරුගහනවා ණය උගුලකට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ෙම් රට ෙගනිච්චා කියලා.  එෙහම ෙවන ්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ණය 
වාරික හා ෙපොලී ෙගවන්න ණය ෙසේවාකරණය සඳහා ආදායම 
පමාණවත් නැහැ.  2009ත් එෙහමයි. ණයයි වාරිකයි තිෙබනවා 
පතිශතයක් ෙලස 118ක්.  රජෙය් ආදායම 100ක් නම් ණයයි 
වාරිකයි 118ක් තිෙබනවා.  2010දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් 
ෙලස 100ක් තිෙබනවා.  2011දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 
92.5යි.  2012දී ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 96.8යි.  2013දී 
ණයයි වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 102.2 යි.  2014දී ණයයි 
වාරිකයි  පතිශතයක් ෙලස 90 යි.  රජෙය් ආදායෙමන් ණය වාරික 
සහ ෙපොලී ෙගවන්න.  ෙම්ක සාමාන  තත්ත්වයක්.  ෙම් බිල්ෙලක් 
තමයි මවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒක නිසා දැන් තමයි ණය ගැනීමට බය 
ෙවන්න ඕනෑ.    

ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට එක වර්ෂයක් තුළදී 
ජාත න්තර ෙවළඳෙපොළට ගිහිල්ලා  ගිනි ෙපොලියට ණය ගැනීෙම් 
වාර්තාව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් ඇමතිවරයා තැබුෙව්.  
ඒ කවදාද?  2015 මැයි මාසෙය්  30ෙවනිදා.  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 650ක් ගත්තා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. මට අෙප් විපක්ෂෙය් ෙව්ලාෙවන් තව විනාඩි 15ක් දීලා 

තිෙබනවා.  ණය ගත්තා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 650ක්.   
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry. I have not been informed, Hon. Member. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් එක මන්තීවරෙයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ ෙව්ලාව 

දීලා තිෙබන්ෙන්.   විනාඩි 15ක්.   

 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 650ක් ණය ගත්තා. ෙපොලිය 
සියයට 6.125යි. ඊටපස්ෙසේ ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ගත්තා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1500ක්. ෙපොලිය කීයද? සියයට 
6.85යි.  එතෙකොට සියයට 6.85යි කියන්ෙන් ස්ෛවරී බැඳුම්කර -
sovereign bonds- issue  කරලා ෙම් තරම් ණය පමාණයක් එනම් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
මදිවාට මුළු කාලය තුළම චීනයට එළව එළවා ගහලා, ෙම්ක චීන 
පාන්තයක් කරනවා, චීන සල්ලි ඕනෑ නැහැ කිව්වා. දැන් ෙමන්න, 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ මදි ෙවලා 
Yuan bondsවලට යනවා. චීනෙය් තිෙබන Yuan bondsවලින් 
චීනෙය් සල්ලි ටිකත් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. 
බටහිර ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා සියයට 7 ගණෙන් ණය ගන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. බටහිර ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් සියයට 7ට ගන්න 
බැරි නිසා, තව ගන්න ගිෙයොත් සියයට 8, 9 වන නිසා චීනයට 
ගිහිල්ලා ණය ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 9 ගණෙන් ණය ගත්ෙත්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 18ට, 20ට ණය අරෙගන තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීමක්] යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් කවුරුත් ඒ විධිෙය් අඩු 
ෙපොලියට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. රක්ෂණ වාරික වැඩිෙයන් 
ෙගවන්න ඕනෑ. ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ, කර්මාන්ත 
හදන්න එන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් රටකට ණයක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම කාලෙය් ඒ ගණනට ගත්ත එක ඇත්ත. අද එෙහම 
ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී 2014 අවුරුද්ෙද් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1.5ක් ගත්ෙත් සියයට 5.125ක 
ෙපොලියටයි. ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 6.85 ගණෙන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1.5ක් ගන්නවා. ෙම් වෙග් ගිනි ෙපොලියට 
ගන්නවා. ඒ ගණනට ගන්න බැරි නිසා දැන් Yuan bondsවලට 
යනවා. Yuan bondsවලට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී හැමදාම කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
චීන ෙකොලනියක් හදනවා කියායි. චීනය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය හදලා තිෙබනවා, හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා 
තිෙබනවා, ඊට පස්ෙසේ අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා කියලා 
කිව්වා. චීන අගමැතිවරයාට ගහලා එළවලා චීන ජනාධිපතිවරයා 
මුල් ගල් තැබුව Port City ව ාපෘතිය, ලක්ෂයක් ෙදනාට රස්සා 
ලැෙබන ඒ ව ාපෘතිය ඒ ව ාපෘතිය අද වන ෙතක් නතර කරලා 
තිෙබන්ෙන් චීන ජනාධිපතිවරයාෙග් කණට ගහන විධියටයි. 

එංගලන්තය ෙමොකක්ද කෙළේ? චීන ජනාධිපතිවරයා 
එංගලන්තයට යන ෙකොට රතු පලස් දාලා පිළිඅරෙගන 
එංගලන්තය ආර්ථික අර්බුදෙයන් මිෙදන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 30ක් ගත්තා. පාකිස්තානය ෙමොකක්ද කෙළේ? 
පාකිස්තානය ෙගොඩබිම් මාර්ගයක් හදන්න අවුරුදු 3කට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 46ක් ගත්තා. ඉන්දියාෙව් නෙර්න්ද 
ෙමෝදි අගමැතිතුමා චීන ජනාධිපතිවරයාව ඉන්දියාවට එක්කෙගන 
ගිහිල්ලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 22ක් ගත්තා. එතෙකොට අපි 
තමයි හිතන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.4 අත් හැරලා, 
ඩයස්ෙපෝරාෙව් සල්ලි ෙගනැල්ලා ආෙයෝජනය කරලා රස්සා 
ලක්ෂයක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙම්වා විහිලු. එෙහම 
කරන්න බැහැ. 

 ෙම් වාර්තාෙව් තව ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මට කාලය මදි 
නිසා මම ඊළඟට අය වැය ෙල්ඛනය ගැන කියන්නම්. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් විශාල වාසි පමාණයක් සලසන්න ෙම් රජයට 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ඉඩකඩ තිබුණා. ෙහේතු කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අසාමාන  ෙලස ෙතල් මිල අඩු වීම. ඒ නිසා ෙම් 
වර්ෂෙය් පළමුවැනි කාර්තුෙව්දී පමණක් ෙම් රටින් පිට රටට ගිය 
මුදල් පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 830ක් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 12,000ක්. ෙතල් මිල 
අඩුවීම නිසා ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් රට ඇතුෙළේ 
රුපියල් ෙකෝටි 30,000ක මුදලක් ඉතුරු ෙවනවා කියලා ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයෝ හිතනවා. ෙදවැනි කාරණය තමයි ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ අඩුම ගෑස් මිල, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගල් අඟුරු මිල, 
රසායනික දව වල මිල, ෙපොෙහොර මිල අඩුවීම, කිරි පිටි මිල 
අඩුවීම. මුළු ෙලෝකෙය්ම මිල පහළ යෑෙම් පවණතාව වැඩිෙයන්ම 
තිෙබන කාලෙය් අපට සහන විශාල පමාණයක් ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 

රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බලාෙගන හිටියා, පධාන ෙපොෙරොන්දුෙවන් 
කිව්ව ආකාරයට දීමනාවක් වශෙයන් ලබාදුන් රුපියල් 10,000ක 
මුදල මූලික වැටුපට එකතු කරයි කියලා. මූලික වැටුප අවසාන 
වතාවට වැඩි කෙළේ 2006දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. 
මූලික වැටුප රුපියල් 11,760ක් බවට පත් කළා. ඊෙය් විශාම ගිය 
රජෙය් ෙසේවකයාත් විශාම යන්ෙන් රුපියල් 11,760ක මූලික 
වැටුපක් ඇතුව. එතෙකොට විශාම වැටුප හැෙදන්ෙන් එෙහමයි. 
ෙපෙර්දා විශාම ගිය රජෙය් ෙසේවකයාත් රුපියල් 11,760ට තමයි 
විශාම ගන්ෙන්. රුපියල් 10,000න් රුපියල් 5,000ක ෙකොටසක්වත් 
මූලික වැටුපට එකතු කළා නම් විශාම ගිය දවසට විශාම වැටුපට 
රුපියල් 2,500ක්, 3,000ක් වැඩිපුර ලැෙබනවා. ඒක නැති කරලා 
තිෙබනවා. සතයක්වත් විශාම වැටුපට එකතු කරලා නැහැ. රුපියල් 
10,000ක මුදල දීමනාවක් ෙලස එල්ලා තැබීම පමණයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

රජෙය් ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ෙදන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිව්වා,  "ඒ වන ෙකොට ෙසේවකයන් යතුරු පැදිය ලබා ගන්න ෙගවා 
තිබුණු රුපියල් 50,000ත් ආපසු ෙගවනවා" කියලා. අද වන විට ඒ 
රුපියල් 50,000ත් නැහැ; යතුරු පැදියත් නැහැ. ෛවද වරුන්ට, 
රජෙය් උසස් නිලධාරින්ට තිබුණා, වාහන බලපතයක්. අපට ඒ 
බලපතය අෙහෝසි කළාට කමක් නැහැ. රාජ  අංශෙය් ෙසේවකයාට 
තිබුණු එකම අයිතිය වුණ ඒ වාහන බලපතය සම්පූර්ණෙයන් 
අෙහෝසි කරලා දැම්මා. තීරු බදු රහිත වාහන බලපත. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙව්ලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 

මැතිවරණයට ෙපර විශාමිකයන්ට රුපියල් 5,000ක් දුන්නා. 
ෙම් ෙවනෙකොට ඒ රුපියල් 5,000 ෙදන්ෙන් නැහැ. විශාමිකයන් 
විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇහුවාම කියනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් අහන්න කියලා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් කියනවා, තවම උපෙදසක් ලැබිලා නැහැ කියලා. 
ලිපි ෙගොනු 2,000ක් තිෙබනවා. රෙට් විශාමිකයන්ට හඬක් 
නඟන්න බැහැ.  විශාමිකෙයෝ ලක්ෂ පහක් ඉන්නවා. ෙම් විශාමික 
බුද්ධිමතුන්ට, රාජ  ෙසේවෙය් විධායක නිලධාරින්ට ෙමෙහම 
රැවටිල්ලක් කරලා නැහැ කියන එක අද ඔවුන් සියලු ෙදනාම 
දන්නවා.  

රාජ  ෙසේවා වෘත්තීය සමිතිය ඉදිරිපත් කරපු ෙම් පකාශනෙය් 
තිෙබනවා, "රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් අවම ඒකාබද්ධ වැටුප රුපියල් 
35,000 කරනු, අවම මූලික වැටුප රුපියල් 25,000 කරනු." කියලා. 
ෙම් පකාශය මම මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස ඇතුළත් 
කරනවා.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙකොච්චර පමාණයකින් භාණ්ඩවල 
මිලට එකතු කරන පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා ද කියලා ෙම් 
ජීවන බර දැන් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මම ඉතාමත් ෙකටිෙයන් 

සඳහන් කෙළොත්, ෙකොෙළේ වහලා තමයි ෙසල්ලම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල කඩා වැටීම හංඟලා. ෙඩොලර් එෙක් අගය 
2012දී රුපියල් 127යි; 2013දී රුපියල් 129යි; 2014දී රුපියල් 
131යි. අද ෙඩොලර් එෙක් අගය රුපියල් 144යි. සියයට 10කින් 
රුපියල මස්තබාල්දු වුණා, ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී.  මුදල් 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ සියලුම අයෙග්  පුෙරෝකථනය වන්ෙන්, ෙම් 
අවුරුද්ද නිම ෙවන්න කලින් ෙඩොලරය රුපියල් 150ට වඩා වැඩි 
ෙවනවාමයි කියන එකයි. ෙඩොලරෙය් වැඩිවීමත් සමඟ සීනි, 
පරිප්පු, කඩල, මුං ඇට සඳහා ෙගවන්න ෙවන රුපියල් පමාණය 
වැඩි ෙවලා පරිෙභෝජන භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවනවා. ෙපොෙහොර, 
රසායනික දව  වැනි අතරමැදි භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවනවා. 
ෙගොඩනැගිලි දව , යන්ත සූත උපකරණවලට ෙගවන්න වන මිල 
වැඩි ෙවනවා. සියලුම භාණ්වල මිල ෙම් මුදල් අවපමාණයත් සමඟ 
බරපතළ ෙලස ඉහළ යාමක් ඇති ෙවනවා.  

තීරුබදු අනුපාතයට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
සියයට 7.5ට තිබුණු එක සියයට15 දක්වා වැඩි කරලා, සියයට 
25ට තිබුණු එක සියයට 30 දක්වා වැඩි කරලා. ෙම් තීරුබදු 
වැඩිවීම ෙමෙහම එළියට ෙපෙනන්න කිව්ෙව් නැහැ. 7.5ට තිබුණු 
තීරුබදු අනුපාතය 15 ෙවනෙකොට ඒක ෙදගුණයක් ෙවලා. 25ට 
තිබුණු  තීරුබදු අනුපාතය 30 ෙවනෙකොට පි ට රටින් ෙගන්වන 
සෑම භාණ්ඩයකම බදු වැඩි ෙවලා. VAT එක තිබුෙණ් තනි 
අගයකයි. ඒක අගයන් තුනක් කළා. Zero tax එක සියයට 8යි; 
දැන් සියයට 12.5යි.  ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද සියයට 4කින් 
වැඩි කරලා. ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු සියයට 0.25 සිට, සියයට 0.5 
දක්වා එකට එකක් වැඩි කරලා. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද 
සියයට 5 සිට සියයට 7.5 දක්වා වැඩි කරලා. විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ මාළු හා මාළු නිෂ්පාදන වැඩි කරලා අලුත් ගැසට් එකක් 
එනවා. විදුලි සංෙද්ශ ලැෙබන ඇමතුම් සඳහා US Dollars ශත 9 
ඉඳන්, ශත 12 දක්වා වැඩි කරලා. ෙමෙහම විදුලි සංෙද්ශ ගාස්තු, 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ, වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තු, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු, VAT එක, තීරු බදු, ෙම් 
සියල්ල වැඩි කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒක 
කියෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඔක්ෙකෝම යටින් හංඟලා තාක්ෂණික 
කරුණු යටෙත් තමයි දක්වලා තිෙබන්ෙන්. 

දැන් ගෑස් මිල රුපියල් 150කින් අඩු වුණා කියලා කිව්වට 
පස්ෙසේ තාවකාලික සන්ෙතෝෂයක් දැෙනනවා. ෙහොරි ෙරෝගය 
හැදුණු ෙලෙඩකුට ෙහොරිය කසනකම් තිෙබනවා, ෙපොඩි සනීපයක්. 
කසලා ඉවර වුණාම තමයි දැවිල්ල දැෙනන්ෙන්. ජනවාරි 
මාසෙයන් පස්ෙසේ තමයි ෙම් ගාස්තු වැඩිවීෙම් පතිඵලය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනන්ෙන්. -[බාධා කිරීම්]  

කාර් ලබා ෙදනවා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 තමන් යහ පාලනය නම්, යහපාලනයට ආදර්ශයක් ෙදන්න 

පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. අපි වාෙග්, අෙනක් අය කථා කරන ෙකොට 
ඒක අහෙගන ඉන්න. දරා ගන්න බැරි ෙවලා භූමි ෙතල් ගෑවිච්ච 
ගැරඬිෙයෝ වාෙග් දඟලන සිරිතක් යහ පාලන කමයක ඇත්ෙත් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා ෙමෝටර් 
වාහන සම්බන්ධෙයන් දැන්වීම් පළ කරලා කිව්වා, යතුරු 

553 554 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැදියකින් යන ෙකනා වැස්සට ෙතෙමන්ෙන් නැතුව වාහනයකින් 
යනවාය කියලා. සිහින ෙලෝකයක කාර් මානසිකත්වයක් ඇති 
කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 5ක් ගන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
No, no. I gave you only one more minute. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සන්ධානයට ෙවන් කර 

තිෙබන ෙවලාෙවන් මා තව විනාඩි 5ක් ගන්නවා. ඒ විනාඩි 5 කථා 
කරලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
I have already given you ten minutes. I cannot give 

you any more time. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
1500 සීසී ෙමෝටර් වාහනවලට රුපියල් 1,750ක ඒකීය බද්දක් 

අය කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ෙම්ක අහෙගන ඉන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට, ඡන්දය දීපු අයට ෙමය වැදගත්. 1500 සීසී 
ෙමෝටර් වාහනවලට රුපියල් 1,750ක ඒකීය බද්ද අය කළාම අවම 
තීරු බද්ද රුපියල් 26,25,000යි. 1799 සීසී වාහනවලට රුපියල් 
1,750ක් අය කළාම අවම තීරු බද්ද රුපියල් 31,48,250යි. හැබැයි 
ෙම්ක මරුටි වාහනවලට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සුසුකි මරුටි 
වාහනවල තිෙබන්ෙන් 800 සීසී. ඒකට අවම බද්ද රුපියල් ලක්ෂ 
14යි. ඉන්දියන් ෙවෙළඳ ෙපොළ හදන්න වාහන බදු වැඩි කළා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෝටර් වාහන විෙමෝචන ගාස්තු රුපියල් 5,000 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙමෝටර් වාහන බලපත ගාස්තු වැඩි කරන 

ගැසට් නිෙව්දනය එනවා. ෙමෝටර් වාහන හිමිකම් ගාස්තුව car 
එකකට රුපියල් 15,000යි; three-wheelersවලට රුපියල් 2,000යි. 
LC එකක් විවෘත කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. වාහන තක්ෙසේරු 
සහතික ගාස්තුව three-wheelersවලට රුපියල් 5,000යි; අනිකුත් 

වාහනවලට රුපියල් 5,000යි. ෙම් නිසා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වාහන 
පිළිබඳ සිහිනය සම්පූර්ණෙයන් ෙබොඳ කර යවන අය වැය 
ෙල්ඛනයක් තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් 
ෙදනවා කියලායි. ෙමවර කියනවා, වීවලට ෙනොෙවයි, කීරි 
සම්බාවලට තමයි රුපියල් 50ක් ෙදන්ෙන් කියලා. කීරි කථාවක් 
නැහැ. ෙගොවියන් කීරි ගැහිලා යන ෙයෝජනා ෙන් ෙම් කියලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් ෙදනවාය කිව්වා. ෙත් 

දළුවලට රුපියල් පනස්හතයි හම්බ ෙවන්ෙන්.   
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ෙවලාව ඉවරයි. Hon. Member, please wind up! 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙත් factory එෙකන් factory එක වැෙහනවා. ඊළඟට, 

ආර්එස්එස් ෙනොම්මර 1 රබර්වලට රුපියල් 350ක් ෙදනවාය 
කිව්වා. දැන් රබර් කිරි කපන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් රෙට් වී 
ෙගොවියාට, ෙත් කර්මාන්තකරුවාට, රබර් කර්මාන්තකරුවාට, 
ගෙම් මිනිසුන්ට තිෙබන දුක, ෙව්දනාව හීලෑ ෙනොවුණු විපක්ෂය 
විසින් කියන්න ඕනෑ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, කැසිෙනෝ නතර කරනවාය 
කියලා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, කැසිෙනෝ 
විෙනෝදශාලාවලට ඇතුළු වන පුද්ගලයකුෙගන් අය කරනු ලබන 
US Dollars 100 ගාස්තුව ඉවත් කරනවාය කියලා. කැසිෙනෝ 
විෙනෝදශාලාවලට ඇතුළු වීම සඳහා අය කරන ගාස්තුව අයින් 
කරලා තිෙබනවා. රුජිෙනෝ ව ාපාරය පවත්වා ෙගන යෑම 
ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව අය කරන රුපියල් මිලියන 200ක ගාස්තුව 
රුපියල් මිලියන 5 දක්වා අඩුකර තිෙබනවා. කැසිෙනෝ 
විෙනෝදශාලාවලට ඇතුළු වීම සඳහා අය කරපු US Dollars 100 
ගාස්තුව ඉවත් කර තිෙබනවා. අය වැය ෙල්ඛනෙය් 121වන පිටුව 
බලන්න. රුජිෙනෝ ව ාපාරය පවත්වා ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් 
වාර්ෂිකව අය කරනු ලබන රුපියල් මිලියන 200ක ගාස්තුව 
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 5 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  You have 

already taken three minutes more.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, our Leader of the Opposition, the Hon. Dinesh 

Gunawardena, gave me another five minutes. -
[Interruption.] Sir, you can understand that, another five 
minutes.    
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
There is no more time to be given.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ஐந்  minutes. 
 

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

විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට එන්න කියනවා. ෙම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජනවල - [බාධා කිරීම්] රුපියල් බිලියන 2කට වඩා වැඩි 
විෙද්ශ ආෙයෝජන ගන්න කියලා ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් සීමා ලිහිල් 
කර තිෙබනවා. විනිමය පාලන පනත ෙවනස් කර තිෙබනවා. ලාභ 
ලාභාංශ බදුවලින් ඉවත් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
බලන්න. එදා 2011 සැප්තැම්බර් 21වන දා ගරු රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමා කියනවා, "ෂැන්ගි-ලා සමාගමට ඉඩම් විකුණුවා. 
ඒෙකන් රුපියල් මිලියන එෙකොෙළොස් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ඉවරයි, ඉවරයි. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Daya Gamage. 
 

[අ.භා. 2.12] 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 වසරට අදාළ - 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මෙග් ෙව්ලාෙවන් ගන්න හදනවා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 වසර සඳහා - 
[බාධා කිරීම්] ගරු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් 
- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙව්ලාව අරෙගන - [බාධා කිරීම්] යහ 
පාලනයට ගරු කර ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ, ෙපොඩ්ඩක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, the Hon. Bandula Gunawardane is seeking your 

permission only to table a document.  Will you give him 
time to table that?  That is all.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Okay,  I will give him only one minute.   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ රජය 

2020 ෙවන ෙතක් හදා තිබුණු "පතිපත්ති ෙපර දැක්ම 2015" 
ආර්ථිකෙය් ඉදිරි ගමන් මඟ මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 වසර සඳහා මුදල් 

ඇමති ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ 
69වන අය වැය ෙවනුෙවන් පළමු විවාදයට මට සහභාගි වීමට 
ලැබීම මෙග් භාග යක් ෙලස මා සලකනවා. 

රටට ඵලදායිත්වයක් ෙගන දියහැකි, අෙප් රෙට් ජීවත් වන 
ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් රැකියා ෙසොයා පිටරට ගිය උදවියට තම ෙද්ශය කරා 
නැවත ඒමට මං ෙපත් විවර කරන, අෙප් රෙට් ව වසායකයන්ට 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට නව මංෙපත් විවර කරන, තාරුණ යට 
අනාගතයක් බිහි කරන, සමෘද්ධිෙයන් ෙපෝෂිත ජනතාවක් බිහි 
කරන ඉතාමත්ම සාර්ථක අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ මෙග් හිතවත් 
රවි කරුණානායක මැතිතුමාට පළමුෙවන්ම මෙග් පණාමය පුද 
කරනවා. 

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙනොවැම්බර් 5වන දින ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද පතිපත්ති පකාශය තුළින්, ෙමම අය 
වැයට බුද්ධිමත්ව දැමූ අඩිතාලම ෙකොතරම් ශක්තිමක්ද යන්න මා 
ෙමම ගරු සභාවට අමුතුෙවන් කිව යුතු නැතැයි සිතනවා.  

කෘෂි කර්මාන්තය පදනම් කර ෙගන ගාමීය හා වතුකර 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීමටත්, රැකියා දශ ලක්ෂයක් 
අප රට තුළ බිහිකර ආදායම් ඉහළ නැංවීමටත්, මධ ම 
පාන්තිකයන්ට හා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙද්පල අයිතිය ලබා 
දීමටත්, ලක්ෂ 3කට අධික රජෙය් ඉඩම්වල පදිංචිව සිටින 
ජනතාවට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමටත්, 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ෙගන එදා ඇති කළ ආර්ථික විප්ලවය 
අබිබවා, පසු ගිය දශකය තුළ දුප්පත් ෙගොඩට එකතු වුණු මධ ම 
පාන්තිකයන් නැවත ඔවුන්ෙග් ආර්ථික වර්ධනය කර ශක්තිමත් 
හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් බිහි කරලීමට අපව ෙයොමු කරන අෙප් 
අගමැතිතුමාටත්-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Keheliya Rambukwella, what is your point of 

Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, according to the 

Standing Orders, Members who are not speaking cannot 
read papers in Parliament while another Member is 
making his speech. - [Interruption.] Yes, that is a rule.  - 
[Interruption.] Why not?  I will show you the Standing 
Orders.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you can continue with your speech.   

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඇති කළ ආර්ථික 

විප්ලවය අභිභවා පසු ගිය දශකය තුළ දුප්පත් ෙගොඩට එකතු වුණු 
මධ ම පාන්තිකයන්ෙග් ආර්ථිකය නැවත වර්ධනය කර, ශක්තිමත් 
හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් බිහි කිරීමට අපව ෙයොමු කරන අෙප් 
අගමැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය හා පණාමය පුද කර සිටිනවා. 
පරිණත ෙද්ශපාලන අත් දැකීම්වලින් ෙපොෙහොසත්, අෙප් ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් ම ෙග් ෙගෞරවය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ජනවාරි 8වැනි දා අප සමඟ එකතු වී ෙම් 
රට පපාතයට ෙගන ගිය රාජපක්ෂ පාලනය ෙපරළා දැමූ, 
අෙගෝස්තු 17වැනි දා අෙප් රජය පත් කරන්නට අපට උදවු කළ, 
රෙට් ජනතාවට පළමුෙවන්ම අෙප් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අප ආර්ථික 
සන්දර්ශනයක් මවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ආර්ථික සන්දර්ශනයක් මවලා ෙපන්නුවා. දැන් ඒක ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 2013දී සියයට 
3.4යි, 2014දී සියයට 4.5යි. දින සියෙය් ආණ්ඩුව දුන් සහන තුළින් 
අප ආර්ථිකයට විශාල අඩිතාලමක් දැමුවා. 2015දී අපට නැවත 
සියයට 6ක ආර්ථික වර්ධනයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්ෙතොත්, 2014 
වසෙර් අවසානය වන විට අෙප් අපනයන ආදායම සියයට  36 සිට 
14 දක්වා පහළ බැහැලා තිබුණා. කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොයි තරම් පුරසාරම්  ෙදඩුවත්, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් අප සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් අය වැෙයන් අප ඒකට අඩිතාලමක් දමා තිෙබනවා.  

කලින් කථා කළ බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙලොකු 
බිල්ෙලක් මවා පෑවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්න ඕනෑ, රැකියා දසලක්ෂයක් ඇති කරන්න ෙම් වන විට අප 
කර්මාන්තපුර, කෘෂි කර්මාන්තපුර 23ක්, ඒ වාෙග්ම මත්ස  කලාප 
10ක් ඇති කරන්න සැලසුම් සකස් කර තිෙබන බව. ෙම් වන විට 
අෙප් කෘෂි අපනයනවලින් -කුළුබඩුවලින්- අප ලබන්ෙන් 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 375ක ආදායමක් විතරයි. කෘෂි 
කාර්මික සංවර්ධනය තුළින් ඉදිරි අවුරුදු පහ ඇතුළත 
අනිවාර්යෙයන්ම මිලියන 1,000ක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට එකතු 
කරන්න අප බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම අප කර ෙපන්වනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ආර්ථික 
සන්දර්ශනයක් ෙපන්වන්න අප බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

එදා විමල් වීරවංශ මැතිතුමන්ලා අප රට තුළ ඇති කළ 
භීෂණෙය් තත්ත්වය ඔබතුමන්ලා දන්නවා. එදා අෙප් රෙට් සියයට 
12ක් පමණ වුණු දුප්පත්කම නැති කරන්න රණසිංහ ෙපේමදාස 

ජනාධිපතිතුමා ඇති කරපු ජන සවිය වැඩසටහන "සමෘද්ධිය" 
නමින් ෙවනස් කළා. අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 20ක් 
සමෘද්ධිය ලබන ඒ ෙගොඩට වැටිලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් 2කට වඩා 
අඩු ආදායමක් ලබන සියයට 20ක ජනතාවක් අෙප් රෙට් සිටින 
බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාම ෙම් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා අපි 
ආර්ථිකය ෙගොඩ ගන්න අනිවාර්යෙයන්ම විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය තුළින් අපි විශාල වශෙයන් අද 
ව වසායකයින්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය යටෙත් ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කම්හල් ව ාපෘතිය 
පටන් ගත් අවස්ථාෙව්දී "අෙප් කාන්තාෙවෝ සුද්දියන්ට ජංගි 
මහනවා" කියලා එදා විපක්ෂය අවලාද නැඟුවා මට මතකයි. 
ඔවුන්ෙග් මානසික තත්ත්වය ෙගොඩ නඟන්න වාෙග්ම ඒ 
රැකියාෙව් අභිමානය ෙගොඩ නඟන්න එදා ඇඟලුම් 
අපනයනකරුවන්ට විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය කරන්නට සිද්ධ 
වුණා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය අෙප් 
අපනයන ආදායම සියයට 14ක් වන තුරු අඩු කළත්, එදා අපි 
පටන් ගත්ත ඇඟලුම් ව ාපෘතිය තුළින් තමයි සියයට 41ක 
ආදායමක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අද අපි ආණ්ඩුෙව් වියදම 
පියවන්න ණය ගන්නට ඕනෑ. බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට අනිවාර්යෙයන්ම ණය ගන්ෙන් නැතිව 
ආර්ථිකය දුවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රජෙය් වියදමට වඩා අපි 
ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අෙප් 
ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකලා, බඩ මිරිකලා බදු ගත්ත විධියට 
ෙනොෙවයි අපි ආදායම එකතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් අෙප් රට 
තුළ රැකියා උත්පාදනය කරලා, අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි 
කරන්නයි. රෙට් ආදායම වැඩි කරන්ෙන් නැතිව කවදාවත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට අෙප් තරුණ පරම්පරාවෙග් 
අනාගතය සකස් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ටම ෙබොරුවට තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. රෙට් 
ඇත්ත තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකොම දන්නවා. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අමුතුෙවන් ඒවා කියන්නට වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙබොරු බිල්ෙලක් මවා පාන්න අවශ තාවක් නැහැ. ජනතාව අපව 
විශ්වාස කරලා අපට බලය ලබා දුන්නා. අපි රජෙය් ෙසේවකයින්ට 
රුපියල් 10,000ක් වැටුප් වැඩි කරනවාය කියලා කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ කටයුත්ත අපි කළා. දීමනාවක් හැටියට අපි දීපු ඒ මුදල් 
පමාණය පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
කථාෙව්ත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් ආදායම 
වැඩි කරලා, එම මුදල රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුපට එකතු 
කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් රෙට් ආර්ථිකය තුළ ඇති කරන්න 
අප බලාෙපො ෙරොත්තු වනවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාෙග් අපට ෙබොරු කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොක්කා -හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ- ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අෙන් හාමුදුරුවෙන්, ජනරාල් 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා දන්ෙන් යුද්ධ කරන්න විතරයි. එතුමා රුපියල් 
10,000කින් වැටුප් වැඩි කරනවාය කියලා කිව්වාට මට  එෙහම 
ෙබොරු කියන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. මම රුපියල් 2,500ක් වැඩි 
කරන්නම්" කියලා එදා  කිව්ව ආකාරය මට ෙහොඳට මතකයි. 
නමුත් ඒ මුදලවත් දුන්ෙන් නැහැ, මිතවරුනි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කැබිනට් ඇමතිවරු හැටියට එදා කැබිනට්ටුෙව් ඉඳලා එයට අත 
එසවූවා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙමොනවා අනුමත කළාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරැදි නිවැරැදි කරමින් අෙප් රට වැටිලා 
තිබුණු අගාධෙයන් අද අපි ෙගොඩ අරෙගන අවසානයි. 
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තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රටට තිබුණු  GSP Plus සහනය  නැති 
කළා. [බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් මත්ස  ව ාපාරෙය් නියැලී  සිටින  
අෙප් ධීවරයන්ට යුෙරෝපයට මාළු අපනයනය කරන්නට තිබුණු 
අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කළා. GSP Plus සහනය  තුළින් 
භාණ්ඩ ෙදදහස් ගණනක්  යුෙරෝපයට යවන්නට තිබුණු අවස්ථාව 
නැති කළා. මිලියන 550ක ෙවෙළඳ ෙපොළක් අපට අහිමි කළා. අද 
ෙවනෙකොට යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළට නැවත මත්ස  නිෂ්පාදන 
අපනයනය කරන්නට අවස්ථාව උදා කර ෙදන්නට ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  GSP Plus  
සහනය  2016 ජූනි මාසය ෙවනෙකොට  අපට ලැෙබනෙකොට අෙප් 
අපනයනකරුවන් අෙප් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළ මිලියන 
550කින් වැඩි කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා 
කළා. එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමා ගල්ඔය ව ාපාරය 
පටන් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්  මහවැලි ව ාපාරය පටන් ගත්තා. ඒත් එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් උදවිය, 
"අවුරුදු තිහකින් ඉවර කරන්නට නියමිත ව ාපාරය අවුරුදු 
පහකින් ඉවර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද" කියා  ඇහුවා.  නමුත් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාට 
කිව්ෙව්,  එම ව ාපාරය අවුරුදු පහකින් ඉවර කරන්නට කියලායි.  
මහවැලි වතුර  මහවැලි  "සී" කලාපයට අරෙගන යන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. අෙප් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න අපට 
පුළුවන් වුණා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න උදවියම ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී 
කිව්වා මට මතකයි, "රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට නියර දිෙග් 
යන්න බැහැ"යි කියා. නමුත් එතුමා 2002 වර්ෂෙය්දී ඍණ 
ආර්ථිකයක් තිබුණු අෙප් රෙට් ආර්ථිකය භාර ගන්න අවස්ථාෙව්දී, 
බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමන්ලා  ඔක්ෙකොම ෙම් පැත්තට 
ඇවිත් එදා කිව්ෙව්, "ඔබතුමා  භාර අරෙගන ෙම්ක ෙකොෙහොම ෙහෝ 
කරන්න "කියලායි. එදා තිබුණු ඍණ ආර්ථිකය ධන ආර්ථිකයක් 
බවට පත් කරලා  පරාකමබාහු රජ්ජුරුවන්ෙගන් පස්ෙසේ  ෙම් 
රෙටන් සහල් පිටරට යවන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, when an Hon. Member refers to other Hon. 

Members of the House, there is a way of making 
reference. I hope the Hon. Minister will do that properly 
without saying "ෙම් මැතිතුමා", "ඒ මැතිතුමා". එෙසේ කියන්ෙන් 
නැතිව "ගරු මන්තීතුමා" කියා සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ. ඒ ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනෑ. Thank you.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරකසභාපතිතුමනි, ගරු ෛමතීපාල 

සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරි අවුරුදු  තුන ඇතුළත ෙද්ශීය 

නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න රුපියල් බිලියන 16ක  වැඩසටහනක් 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට අද ෙවනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය කරන 
රුපියල් බිලියන 600ක  විෙද්ශ විනිමය අපට ඉතිරි කරන්නට  
පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි ඇති කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා මටත්, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමාටත් කිව්වා, වර්ෂ  2020 ෙවනෙකො ට අෙප් අපනයන 
ආදායම  ෙඩොලර් බිලියන 25ක් -රුපියල් මිලියන 3540ක්-  
කරන්න  එතුමාට  අවශ යි කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තායිලන්තයට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග් අපනයනය 
ෙදගුණයක් කරන්නට. බංග්ලාෙද්ශයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා 
අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔවුන්ෙග් අපනයනය ෙදගුණයක් කරන්නට. 
වියට්නාමයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ඔවුන්ෙග් අපනයනය 
ෙදගුණයක් කරන්නට. නමුත්, අවාසනාවක මහත! අපට, අවුරුදු 
15ක් ගිහින් තිෙබනවා අෙප් රෙට් අපනයනය ෙදගුණයක් 
කරන්නට. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය අපට අවශ  කරනවා ෙම් රට දියුණු කරන්නට. රටක් 
හැටියට අපි ෙමතැනදී ගහ ගන්න එක ෙනොෙවයි කරන්නට ඕනෑ.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාව ඡන්දය දීලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා 
තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය නිකරුෙණ් නාස්ති 
කරන්නට ෙනොෙවයි, අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්. ඒ 
නිසා වැදගත් විධියට උපකල්පනය කරලා, අෙප් අය වැය 
වාර්තාෙව් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් එය ෙපන්වා ෙදන්න. අෙප් 
ආර්ථිකයට වැදගත් යමක් එකතු කරන්නට පුළුවන් වන විධිෙය් 
අදහස්  තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන් ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අදහස් එකතු කරලා අෙප් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්නට 
දායකත්වයක් ලබා ගන්නවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අගමැතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම 
ඉන්න හැම මන්තීවරයකුටම වගකීමක් දීලා වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
කරෙගන ගිහින්, අගාධයකට වැටිලා තිෙබන අෙප් රට එයින් 
ෙගොඩ ගන්නයි. ඒ වාෙග්ම, ණය උගුලක පැටලිලා තිෙබන අෙප් 
රට ෙම් ණය උගුෙලන් ෙබ්රා ෙගන, අෙප් ආදායම් වැඩි කරලා 
තරුණයන්ට රැකියා උත්පාදනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්නයි. ඒ  ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට උපකල්පනය 
කරලා බලන්න. මම හිතන හැටියට අවුරුදු 20කට පස්ෙසේ ෙහොඳම 
අය වැයක් තමයි අපි ෙම්  ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින් 
අනිවාර්යෙයන්ම ව වසායකයන්ට විශාල අවස්ථා පමාණයක් 
ලැෙබනවා.  "තාරුණ යට ෙහටක්" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කළ 
ඒ ෙබොරු සංදර්ශනය ෙවනුවට,   "තාරුණ යට අනාගතයක්" ලබා 
ෙදන අඩිතාලමක් තමයි අද අපි ෙම් දමලා තිෙබන්ෙන් කියන 
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ෙබොරු ෙද්වල්, බිල්ෙලෝ 
මවාපාලා ෙපන්වන්නට හැදුවාට, අපි ෙම් වැඩ  පිළිෙවළ යටෙත්  
ගම් 14,022ක් සම්බන්ධ කරෙගන අපනයනයට අවශ  කරන 
කෘෂි නිෂ්පාදනවලට මූලික තැනක් දීලා වැඩ කටයුතු කරන විට, 
ඒ හරහා අෙප් රැකියා උත්පාදනය ඇති වන විට  ෙම් රෙට් ජනතාව 
අනිවාර්යෙයන්ම දැනගන්නවා ෙම් අය වැෙයන් ඔවුන්ට ලැෙබන 
සහන ෙමොනවාද කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  2016 ඉවර ෙවන්න 
ඉස්සරෙවලා  රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු 
රැකියා දසලක්ෂෙයන් රැකියා ලක්ෂ  ෙදකක් උත්පාදනය කරන 
බව තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරනවා. 
අෙප් ජනතාවට ෙම් අය වැෙය් පතිඵල ලැෙබන තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාත් එකතු ෙවලා සහෙයෝගය ෙදන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරන අතර, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම 
ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

561 562 
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[අ.භා. 2.35] 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (උසස ්
අධ ාපන හා පර්ෙය්ෂණ නිෙයෝජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - உயர்கல்வி மற் ம் ஆராய்ச்சி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - Deputy 
Minsiter of Higher Education and Research) 
මුලාසනය ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ, 
එතුමා සහ අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එතුමන්ලාෙග් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පළමුවන අය වැය ඊෙය් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
අය වැය පිළිබඳව කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 
ෙපොදුෙව් ගත් කල ෙම් අය වැය යහපත් අය වැයක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  

බැලූ බැල්මට ෙම් අය වැෙය් ආකර්ෂණීය සහන ෙනොමැති 
වුණත්, මධ ම කාලීනව සහ දිගු කාලීනව රට ගමන් කරන දිශාව 
පිළිබඳව ෙහොඳ දැක්මක් ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන බව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම, මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීමට 
මුල් තැන ෙදන, මානව සම්පෙත් සංවර්ධනය ඉලක්ක සහගතව 
ඉෂ්ට කරන, ඒ තුළින් ආර්ථික සංවර්ධනය වාෙග්ම රෙට් 
සංවර්ධනයත් ඉදිරියට ෙගන යන අය වැයක් හැටියට තමයි මම 
ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.  

පසු ගිය කාලය  තුළ  ජීවන වියදම පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබන 
බවට හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා. මම හැම දාම බඩු මිල ගැන කථා 
කළ ෙකෙනක්. මම අෙප් රජය කාලෙය්දීත් අත වශ  ආහාර 
සහන මිලකට ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන තැන  හිටිය ෙකෙනක්. 
රුපියෙල් අවපාතයත් එක්ක බඩු මිල ඉහළට ගියා. අත වශ  
ආහාරවල මිල ඉහළට ගියා. පරිප්පු මිල රුපියල් 200ක ට ඉහළ  
ගියා.  සම්බා කිෙලෝවක මිල රුපියල් 105 දක්වා ඉහළට ගියා. ඒ 
විධියට බඩු මිල හුඟක් ඉහළ ගිය අවස්ථාවක අත වශ  ආහාර 
දව වල මිල යම්තාක් දුරට පාලනය කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන 
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. රෙට් මානව සම්පත ෙහොඳට ෙපෝෂණය 
කෙළොත් තමයි අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට ඔවුන්ෙග් දායකත්වය 
ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් බදු සහන ලබා දීම තුළ පරිප්පු 
මිල යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමකට ෙගෙනන්න අද හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා. විෙද්ශීය රටවලින් ෙගෙනන හාල්මැස්සන් කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 700ටයි අෙළවි වුෙණ්. ලංකාෙව් හදන 
හාල්මැස්සන් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 1,000ටත් වඩා වැඩියි. ඒ 
නිසා හාල්මැසස්න් කිෙලෝ එකකට  410ක් වාෙග් මිලකුත්, 
අත වශ  ආහාර දව  වන අල,  ලූනු වැනි ෙද්ට ස්ථාවර මිලකුත් 
නියම කරලා තිෙබනවා.  ටින් මාලුවලට  රුපියල් 120ක මිලක් 
ලබා දීලා ඒ තුළින් රෙට් මානව සම්පතට අවශ  කරන ෙපෝටීන් 
ලබා දීෙම් අවශ තාව ඉෂ්ට කිරීමට  අද ෙම් රජය කැප ෙවලා 
තිෙබන බව අප මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා දියුණු කරන්න ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයාට 
යම් කිසි සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. වැඩිහිටියන් භාවිත කරන 
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන කිරි පිටිවල මිල අඩු කිරීමක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් මානව සම්පෙත් ෙපෝෂණය ඉහළ 
නංවන්න හැකියාව ලැෙබන බව අප සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෛවද වරියක හැටියට ළදරු කිරිපිටි 
සම්බන්ධව මම එකඟ ෙනොවන කාරණයක් ෙමතැන තිෙබනවා. 
ළදරුවාට අත වශ  ෙවන්ෙන් මව් කිරි. මම හැම දාම ඒ ගැන කථා 
කරනවා. ළදරුවාෙග් මනස වර්ධනයට, ෙමොළෙය් වර්ධනයට 
වාෙග්ම කායික වර්ධනයට, ෙලඩ ෙරෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට 
මවුකිරි  උපකාර වනවා. ඒ නිසා ළදරුෙවකුට අත වශ  වන්ෙන් 

මව්කිරි.  අපි ළදරු කිරි පිටි ලාභ කරන්න කරන්න මව් කිරි දීෙම් 
පවණතාෙවන් ඈත් ෙවලා ළදරුවාෙග් ෙසෞඛ  තත්ත්වය අඩාල 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම නැවත නැවතත් කියනවා. ෙම් වරද 
අෙප් රජෙයනුත් සිද්ධ වුණා. අපි එදාත් ඒ ගැන කථා කළා. ඒ 
නිසා ළදරු කිරි පිටි අත වශ  දරුවන් ඉන්නවා නම් 
ෛවද වරෙයකුෙග් නිර්ෙද්ශය මත ඒ අයට පමණක් සහන 
මිලකට ඒවා ලබා දුන්නාට කමක් නැහැ. ළදරු කිරි පිටි මිල අඩු 
කිරීම තුළින් යම් කිසි අවස්ථාවක මව්කිරි දීම අඩාල වුෙණොත් ඒක 
රෙට් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණයට, රෙට් දරුවන්ෙග් සංවර්ධනයට, 
රෙට් දරුවන්ෙග් මානසික වර්ධනයට ඉතා අහිතකර ෙලස 
බලපාන්න පුළුවන්  කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

රෙට් ෙපෝටීන් අවශ තාව වැඩි කරන්න එදා අෙප් රජය 
කාල ෙය්ත් මිරිදිය මත්ස  වගාව දියුණු කරන්න කටයුතු කළා, අත
-හිත දුන්නා වාෙග්ම, අදත් මිරිදිය මත්ස  වගාව දියුණු කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මානව සම්පත දියුණු කරන්න පියවර ගන්නත් ෙමම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 7,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ගැබ්ගත් අවස්ථාෙව් ඉඳලා  පළමු 
අවුරුදු පහ තුළ තමයි දරුවාෙග් බුද්ධි වර්ධනය ශීඝෙයන් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.  ෙම් කාලය තුළ දරුවාට අවශ  පශස්ත රැකවරණය 
ලබා දීම ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කරන හැම ෙඩොලර් එකක්ම, ඒ 
දරුවා වැඩිහිටිෙයකු බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙඩොලර් දාහක  
return එකක් බවට පත් ෙවනවා. 

ඒ නිසා මුල් ළමා විය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙම් රජය ෙලොකු 
ආෙයෝජනයක් කර ති බීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. දරුවන්ෙග් 
ෙමොළය විද ාත්මකව හැෙදන කාලෙය් ෙම් කරන ආෙයෝජනය 
ඉතාමත්  වටිනවාය කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම අධ ාපනය ගැන කථා කරනවා නම්,  මානව 
සම්පෙත් සංවර්ධනය  මුල් ළමා විය සංවර්ධනයත් එක්කම 
ආරම්භ වනවා වාෙග්ම,  හැෙමෝටම අධ ාපනය ලබා ගැනීෙම් සම 
අයිතිවාසිකම ලබා ෙදමින්  නිදහස් අධ ාපනය ශක්තිමත් කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන්  විශාල වශෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිබීම  
අපි  පශංසනීය ෙලස  දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් ආරම්භ කළා.  ඒ ද්විතීයික 
පාසල් තවදුරටත් දියුණු කරන්න අවශ  කරන පතිපාදන ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි ඉතාමත් පශංසනීය 
ෙලස දකිනවා. ෙමොකද,  ෙම් ද්විතීයික පාසල් විධියට දියුණු වුණු 
පාසල්වලට අද ඉල්ලුම වැඩියි. අද ඒ පාසල් තුළින්  දරුවන්ට 
තරගකාරී ෙලෝකයට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට  අධ ාපන 
කටයුතු කරෙගන යාමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

 පාසල් තුළ තිබුණු සනීපාරක්ෂක අඩු පාඩුකම්, පානීය ජල අඩු 
පාඩුකම්, විදුලිය අඩු පාඩුකම් නිවැරදි කරන්න එදා අෙප් රජය 
කටයුතු කළා.  නමුත් තවමත්  සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නැති, ජල 
පහසුකම් නැති පාසල් සියයට 15ක් විතර තිෙබනවා.  ඒ ගැන  
අවධානය ෙයොමු ෙවලා,  ෙම් අය වැෙයන්  ඒ  සඳහා පතිපාදන 
ෙවන් ෙවලා තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.   ඒ වාෙග්ම පාසල් 
දන්ත ෙසෞඛ   වැඩ පිළිෙවළ දරුවන්ෙග් දත් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  පාසල් තුළ  තමයි ෙම් දන්ත 
සායන පැවැත්ෙවන්ෙන්.  ෙම්  දන්ත සායන ෙකෙරහි ෙබොෙහෝ විට 
කාෙගවත් අවධානය ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවනුත් 
ෙමවර අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
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විෙශේෂෙයන්ම පාසල්වල පන්තියක සිටින ළමයින් සංඛ ාව 
35කට සීමා කිරීම ගැනත් අපි  සන්ෙතෝෂ වනවා. දරුවාෙග් 
අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න, දරුවා සහ ගුරුවරයා 
අතර බැඳීම ශක්තිමත් කරන්න ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම  වැදගත් 
වුණත් ඒක ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීම පාෙයෝගික නැහැ. 
ෙමොකද, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ.  පන්තියක 
සිටිය යුතු ළමයින් සංඛ ාව 35කට සීමා කළාම ගෙම් දරුවාට 
ගෙම් පාසල අහිමි ෙවනවා.  ෙමොකද, අපි පන්ති කාමර  සංඛ ාව 
වැඩි කරලා නැහැ.  ඒ නිසා පන්ති කාමර සංඛ ාව වාෙග්ම 
පාසෙල්  ගුරුවරුන්  සංඛ ාවත් අපි වැඩි කරන්නට ඕනෑ.  ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. නමුත්  ඒ සඳහා  අවුරුදු 05ක වාෙග් කාලයක් 
ෙදන්න ඕනෑ. යටිතල පහසුකම් දියුණු වුණායින් පසුව ෙම් 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳයි.  

ගුරු පුහුණුව සඳහාත් ෙමම අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.  ෙපොත පෙත් 
දැනුමට පමණක්  ලකුණු ලබා ෙදනවාට වඩා ගුණාත්මක 
අධ ාපනයක් ලබා දීමට ෙම් ගුරු පුහුණුව ඉතා  වැදගත් වන බවත් 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද ලංකාෙව් ඉස්ෙකෝලවලින්  සීමිත දරුවන් ෙකොටසකුයි 
විශ්වවිද ාලවලට  ඇතුළත් වන්ෙන්. ෙකොටසක් වෘත්තීය 
අධ ාපනයට ඇතුළත්  වනවා.  තවත් ෙකොටසක්  පාසල් 
අධ ාපනය  හැර යනවා.  O/Lවලට කලින් පාසල  හැර යන 
ෙකොටසක් සිටිනවා.  A/Lවලට කලින් තව ෙකොටසක් පාසල හැර 
යනවා.  ෙම් දරුවන්ව වෘත්තීය අධ ාපනයට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් පාසල් පද්ධතිය තුළින්ම කියාත්මක 
වනවා නම් ඉතාමත්  ෙයෝග යි කියලා අපි කියනවා. ෙමොකද,  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  O/L, A/L විතරක් කරලා අද රක්ෂාවක් ලබා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  නමුත් වෘත්තීය පුහුණුවක් 
තිබුෙණොත් O/L, A/L results  නැති වුණත් NVQ මට්ටමට 
ගිහිල්ලා උපාධිය ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ඒ දරුවන්ට තිෙබනවා. 
ඒ නිසා පාෙයෝගිකව පාසල් පද්ධතිය හරහා ෙමොවුන්ව වෘත්තීය 
අධ ාපනයට ෙයොමු කිරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි 
කියන එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

විශ්වවිද ාලවලට ෙවන් කරන පතිපාදන සියයට  30කින් වැඩි 
කිරීම ගැනත් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙන්වාසිකාගාර 
පහසුකම් වැඩි කිරීමටත්,  රජයත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් අලුත් 
විශ්වවිද ාල ආරම්භ කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශයටත්  අවස්ථාව 
ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවක්  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. එක ඉතාමත් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද අ ද  ලංකාෙව් දරුවන්ෙගන් සීමිත පිරිසකට තමයි 
විශ්වවිද ාලවලට යන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා සමහර 
දරුවන් විෙද්ශගත වනවා. රෙට් විෙද්ශ විනිමය අෙනකුත් රටවලට 
යාම නවත්වා ගැනීම සඳහා ලංකාව තුළ ෙම් විශ්වවිද ාල ආරම්භ 
කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි දකිනවා.  

ඊළඟට, පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25කින් වැඩි කිරීම සඳහා  ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබීම 
ගැන අපි  සන්ෙතෝෂ  වනවා.  මා විෙශේෂෙයන්ම  මතක් කරන්නට 
ඕනෑ,  ගරු අගමැතිතුමා කාන්තා සංසදය  සමඟ එම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා කාන්තා සංසදෙය් එකඟතාව ලබා 
ගත් බව. සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම මන්තී ධුර සංඛ ාව 
සියයට 30කින් වැඩි කරලා, අදාළ පක්ෂවල ලැයිස්තුවකින් 
කාන්තා මන්තීතුමියන්ලා  පත් කර ගන්න සාකච්ඡා කළා. මා 
හිතන විධියට එය ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අද හැම 
ක්ෙෂේතයකින්ම කාන්තාවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිබුණාට 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන කාන්තාවන් පමාණය 
ෙබොෙහොම අඩුයි. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය්ත් මන්තීවරියන් 
13ෙදනායි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්  සිටින්ෙන් මන්තීවරියන් 

13ෙදනායි. අපි දන්නා කාලෙය් ඉඳලා සියයට 4, 5 කියන 
පතිශතය තමයි ෙදෝලනය ෙවමින් පවතින්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය 
ඉතාමත් ෙහොඳ පෙව්ශයක් හැටියට අපි දකිනවා. ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට 52ක් කාන්තාවන් සිටිනවා. එෙහම නම් ඒ 
කාන්තාවන් මුහුණ ෙදන පශ්න,  ඔවුන්ට සිදු වන අසාධාරණකම් 
පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය  වන්නට  
ඕනෑ. පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 
කිරීමට ගන්නා ෙම් උත්සාහය ඒ සඳහා ඉතාම ෙහොඳ පෙව්ශයක් 
හැටියට මා දකිනවා.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. වී ෙගොවියන්ට රුපියල් 350කට 
ෙපොෙහොර ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙත්, ෙපොල්, රබර් සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම නිසා ඒ වන විට අත්හැරලා 
තිබුණු ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාව දියුණු කර ගන්න හුඟක් 
වගාකරුවන් උනන්දු වුණා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම තුළ 
සමහර විට ෙපොෙහොර අවභාවිතයට ලක් ෙවන්න ඇති. නමුත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම නිසා නඩත්තු ෙනොවුණු වතු 
නඩත්තු වීම තුළින් අස්වැන්න ඉහළ ගියා. නමුත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම වී ෙගොවියාට පමණක් සීමා කිරීම තුළ 
සමහර විට ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාවලට යම් කිසි අහිතකර 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් වගාව ගැනත් අපි යමක් කථා කරන්නට 
ඕනෑ.  ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා  ඒ ගැන කථා කිරීම ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 
ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් තුළින් 
ෙපොල් කර්මාන්තයට හානියක් සිදු ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොල් ආශිත ෙද්ශීය කර්මාන්ත වන DC කර්මාන්තය, ෙතල් 
කර්මාන්තය අඩාළ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පිට රටින් 
ලංකාෙව් වගාවන්ට ෙනොෙයකුත් ෙරෝග ෙබෝවීම නිසා ෙපොල් 
වගාවට හානියක් සිදු ෙවන්නත් පුළුවන්.   

එදා මාතර පෙද්ශෙය් ෙපොල්ගස්වල  හට ගත්  ෙරෝගී  
තත්ත්වයක් නිසා  පෙද්ශෙය් සියලුම ෙපොල් ගස් කපා විනාශ 
කරන ෙලස  උපෙදස් ෙදන්නට සිදු වුණා. ෙම් දක්වා කවදාවත් පිට 
රටින් ෙම් රටට ෙපොල් ෙගෙනන්නට සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා  
පිටරටින් ෙපොල් ෙගන්වනවා  ෙවනුවට ලංකාෙව් තිෙබන මුඩු 
ඉඩම් - වගා ෙනොකරන ඉඩම් - ෙතෝරාෙගන,  ෙපොල් වගා කිරීම 
සඳහා උනන්දු වන අයට  යම් කිසි කමෙව්දයකට අනුව ඒ ඉඩම් 
ලබා දීලා, ඒ සඳහා  යම් දිරි ගැන්වීමක් සිදු කෙළොත් ලංකාව තුළ 
ෙපොල් වගාව ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.  

2016 වසෙර් රාජ  මූල  කළමනාකරණ වාර්තාෙව් 24වැනි 
පිටුෙව් ෙමෝටර් රථ වාහන ආනයනය සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම 2014 වසෙර් 
සිට 2015 වසර දක්වා ෙමෝටර් රථ වාහන ආනයනය සියයට 55ක 
වැඩි වීමක් සිදු වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එක අතකින් ඒක 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, වාහනයක් මිලදී ගන්ෙන් වාහනයක්  මිලදී 
ගන්න හැකියාවක් තිෙබන අයයි.  ඒ නිසා ජනතාව වැඩිපුර 
ෙමෝටර් රථ, තී ෙරෝද රථ, යතුරු පැදි මිලදී ෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙම් මිලදී ගැනීමත් එක්ක මාර්ග පද්ධතිෙය් අවහිරතා 
ෙබොෙහොමයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද වාහන තදබදය වැඩියි. ඒ 
නිසා හුඟාක් අයට මහ මඟ කාලය ගත කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා වැඩිපුර ඉන්ධන පමාණයක් පාවිච්චි ෙවනවා. 
ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
"park and ride" concept එක. මීට කලිනුත් ෙමොරටුව පෙද්ශෙය් 
ෙමම කමය ආරම්භ කළා. නමුත් ඒක අසාර්ථක වුණා. ඒ නිසා  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමය සංකල්පයකට පමණක් සීමා ෙනොකර ෙම්ක කියාත්මක 
කිරීමට අවශ  කරන මග ෙපන්වීම ලබා දුන්ෙනොත් ෙම්ක ඉතාමත් 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දකිනවා, පාෙර්  ෙබොෙහෝ වාහන පමාණයක් ධාවනය 
වන බව.  ෙබොෙහෝ  විට එක වාහනයක එක්ෙකනයි ගමන් 
කරන්ෙන්. නමුත් නගරයට ඇතුළු වන වාහනයක අනිවාර්යෙයන් 
හතර ෙදෙනකුවත් සිටින්නට ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා.   ෙම්වා පාෙයෝගිකව  කිරීමට අපට සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please now wind up. 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
Just give me one more minute, Sir.  ඒ වාෙග්ම ෙපොදු 

පවාහන ෙසේවය දියුණු කිරීම කළ යුතුයි  කියන එකත් අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. එය ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  අපෙග් සතුට 
පකාශ කරන අතරම,  විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව  අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම තී ෙරෝද රථ විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා.  
ෙම් නිසා ඉන්ධන භාවිතය වැඩි ෙවනවා වාෙග්ම පරිසර දූෂණයත් 
සිදු ෙවනවා.  ඒ නිසා විදුලිෙයන් කියාත්මක වන රථ වාහන  
පිළිබඳව ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ සඳහා සහනදායී කමයට 
ණය ලබා දීමට ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි.  

මා මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රට දියුණු කිරීෙම්, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම් කියා 
මාර්ගවලට  මුල් තැන ෙදමින්,  අප සියලු ෙදනාම එකට  අත් වැල් 
බැඳ ෙගන කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනාව කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 
 
 

[අ.භා. 2.50] 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය විවාදයට 

සම්බන්ධ වීමට මටත් අවස්ථාවක් සැලසීම ගැන පථමෙයන්ම 
සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ආර්ථික පරිවර්තනයක් 
වාෙග්ම ඒ ආර්ථික පරිවර්තනය තුළින් අපෙග් ජනතාවට පතිලාභ 
ලබා ෙදන ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු අගාමාත තුමා 
ජාතික පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පතිපත්ති 
පකාශනය පදනම් කර ෙගන  ෙකටිකාලීන හා දීර්ඝකාලීන 
ඉලක්ක ඔස්ෙසේ ආර්ථිකය පුළුල් කරලා අපෙග් රට නැවතත්  ෙම් 
ෙලෝකෙය් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් හැටියට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න  ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ෙහොඳ අඩිතාලමක් දමා 
තිෙබනවා.  

අපට මතකයි, ෙම් කලාපෙය් අෙනකුත් රටවල් ඒ ආර්ථික 
විවෘත කරන්න ඉස්සරෙවලා,  1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් 
ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා අ  ෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
විවෘත කළා. ඒ තුළින් එතුමා විශාල ඉදිරි ගමනක් සැලසුම් කරලා 
කියාත්මක කළා. එදා අෙප් රෙට් ශීඝ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති 
වුණා. අපනයනය පදනම් කර ෙගන විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට 
ෙගන්වන්නට පුළුවන් වුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් අපට යුද්ධයකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා, ඒ ගමන අඩාළ ෙවලා, අෙනකුත් 
රටවල් සමඟ සන්සන්දනය කරන ෙකොට පසුබෑමකට ලක් 
වන්නටත් අපට සිද්ධ වුණා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවතත් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය සමඟ අපෙග් ආර්ථිකය බද්ධ කිරීම සඳහා පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව අපි කියනවා. එයින් 
බලාෙපොරාත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතාම සීමිත ජනගහනයක් 
තිෙබන ෙව ෙළඳෙපොළක් ෙලෝකෙය් ආර්ථික බලවතුන් වන 
ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් ජනපදය වැනි විශාල රටවල් සමඟ 
බද්ධ කරලා ඒ එන අභිෙයෝගවලට ඔෙරොත්තු දිය හැකි 
ආර්ථිකයක් තුළින් අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීමටයි.  

විෙශේෂෙයන්ම රටක් හැටියට අපි අෙප් ආර්ථිකය තුළ 
කාර්යක්ෂම විය යුතුය කියලා  සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ. අපි 
කාර්යක්ෂම වුෙණ් නැත්නම්, අෙප් රාජ  ෙසේවය අෙප් රටට බරක් 
ෙවනවා නම්, අෙප් ව ාපාරිකයන් රටට බරක් ෙවනවා නම් ඒ 
පතිලාභ අෙප් ජනතාවට ෙදන්න බැරි බව  අප සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරනවා, නවීන 
තාක්ෂණය, තරුණ ජවය ඒ වාෙග්ම ෙගෝලීය පිහිටීම වැනි කරණා 
උපෙයෝගී කර ෙගන අෙප් රට දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට අද 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබන බව. එදා ෙවන් ෙවලා, ෙවනස් 
ෙද්ශපාලන මතවලට ෙකොටු ෙවලා, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට බැරිව ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගහ ගත් යුගය අවසන් 
කරලා, ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයකට ගිහිල්ලා,  අද සමස්ත 
ජාතියම එකම අරමුණකින් එකම ඉලක්කයකට යන තත්ත්වයට 
අෙප් රට පත් කර තිෙබනවා. ජනවාරි 08වැනිදා ගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇති කළ විප්ලවය තුළින් ෙම් රට නව 
දිශාවකට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා.   

ෙම් රෙට් ඉතිහාසය වාෙග්ම අනාගතයත් සැලකිල්ලට 
භාජනය කරලා පැහැදිලි ෙලස පතිපත්තියක් තුළ ඒ නව දිශාව 
ඔස්ෙසේ ගමන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පධාන ජීවන 
උපායයන් වන කෘෂිකර්මය, ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමටත් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඉදිරිපත් කළා. නවීන තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ 
කෘෂි කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ නිෂ්පාදන වැඩි කර ෙගොවි ජනතාව 
ශක්තිමත් කරන ගමන්ම, ෙමච්චර කල් අත පසු කර, ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන් නැතිව, කඩා වැටී තිබුණු ධීවර කර්මාන්තය නැවත 
නඟා සිටුවීම සඳහා යටිතල පහසුකම් ඇතුළු අෙනකුත් පහසුකම් 
ඇති කර ධීවර ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමටත්, ඒ මඟින් නව 
ආර්ථික පිම්මක් පැනීමටත් අපි සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, කුඩා හා මධ  පරිමාණ ව ාපාර සංවර්ධනය සඳහා බදු 
සහන ලබා දීම, නවීකරණය හා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, රැකියා 
උත්පාදනය මුල් කරෙගන විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් අපි පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් මූලික සැලැස්මක් හැටියට ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීම සඳහා ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 14,022ක් මුල් කරෙගන 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500 වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම තුළින් 
ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය, ආර්ථික ශක්තිය වැඩි කිරීමට 
අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ ඒ ගම්වල පමුඛතා හඳුනාෙගන එක 
ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කිරීම මඟින් යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය සියලු ගම්වලට ෙබදී යන ආකාරෙය් 
වැඩසටහනක් අපි නිර්මාණය කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට වැඩි පතිලාභ ලබාගැනීමට විෙශේෂෙයන් ජාත න්තර 
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ෙවළඳාමට යන්න අපට අවශ යි. ජාත න්තර ෙවළඳාමට යෑම 
සඳහා ෙවනම අමාත ාංශයක් පිහිටුවා ඒ මඟින් අපනයනය පදනම් 
වූ ආර්ථික රටාවකට අෙප් රට නැවතත් ගමන් කරවන්න අපි 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
අපට දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජන, 
ඒ වාෙග්ම නවීන තාක්ෂණය ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඒ මඟින් අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ට අවශ  රැකී රක්ෂා නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
කර්මාන්තශාලා, ෙසේවා සැපයුම් ආයතන අෙප් රෙට් බිහි කරන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව, චීනය, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය වැනි විශාල ජාත න්තර ෙවළඳ ෙපොළවල් සමඟ 
බද්ධ ෙවලා ජාත න්තර පමිතියකට අෙප් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
නිෂ්පාදනය කරලා ඒ මඟින් අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් 
ආදායම ඉහළ නැංවීමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය අත් හැර 
දමා තිබුණු අධ ාපනය සහ ෙසෞඛ ය සඳහා  විශාල මුදලක් අපි 
ෙම් අය වැය මඟින් ෙවන් කළා. අපි ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම් රෙට් 
සිටින ජනතාව උගත් හා නීෙරෝගි නැත්නම් අප පාර්ථනා කරන 
සමාජය බිහි කරන්න අපට බැහැ කියා. අපට උගතුන් බිහි 
කරගන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහා අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල වැඩි 
කිරීම, අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම, විෂය 
පතිසංවිධානය කිරීම වැනි ෙද්වල් ගැන ඉතා ඉක්මනින් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට ෙහොඳ ශක්තිමත් අනාගත 
පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා අප ෙම් අය වැය මඟින් අඩි තාලම දමා 
තිෙබනවා.  ෙනොෙයකුත් කාරණා නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ   ෙසේවය පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ බිඳ වැටිලා, ෙලඩ 
ෙවලා මිය යන තත්ත්වයක හිටිය  ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගැනීම සඳහා 
නැවතත් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මෑතකදී ආපු වකුගඩු ආබාධ ඒ වාෙග්ම 
පිළිකා වැනි ෙරෝගවලට පතිකාර කිරීම සඳහා අලුෙතන් ෙරෝහල් 
පිහිටුවලා ඒ තුළින් අෙප් ජනතාව නැවත යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීම සඳහා වූ ඒ වගකීම අෙප් රජය අද භාරෙගන තිෙබනවා. 

අනාගතය ගැන හිතන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම අපි තරුණ පරපුර 
ගැන හිතන්න ඕනෑ. අෙප් තරුණ පරපුර ශක්තිමත් කරලා, තරුණ 
පරපුර තුළින් ආර්ථිකය ෙගොඩ නංවන වැඩ පිළිෙවළක් ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත් අෙප් අමාත ාංශෙය්ත් පධානත්වෙයන් 
කියාත්මක කරනවාය කියලා අපි රටටම පකාශ කරනවා. 'ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක' සංකල්පය හරහා රැකියා පිළිබඳ උපෙදස්, නායකත්ව 
පුහුණුව වාෙග්ම විනය ගරුක තරුණ පිරිසක් බිහි කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 3,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා ඒ තුළින් තරුණ 
ශක්තිය අෙප් රටට දායක කරගැනීම සඳහා මූලික අඩිතාලමක් අපි 
දමා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් 
බිහිවන තරුණ තරුණියන් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට ෙයොමු 
කරලා ඒ තුළින් අෙප් රෙට් ෙහෝ විෙද්ශ රටකට ඒ තරුණ 
තරුණියන් යවලා ඒ අයෙග් අනාගතයට සරිලන රැකියාවක් ලබා 
ගැනීම සඳහාත්, විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත තුමා අදහස් කරන 
'රැකියා දසලක්ෂය' වැඩසටහන ඉස්සරහට ෙගන ඒම සඳහාත් ඒ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, තරුණ ෙසේවා සභාව දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා අෙප් 
රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග් විනය, ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතිය වැනි 
ෙද්වල් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මහඟු දායකත්වයක් දුන්නු බව. 
පසු ගිය රජය නවතා තිබූ ජාතික තරුණ කීඩා උෙළල, තරුණ 
නාට  උෙළල අපි නැවතත් ෙම් අවුරුද්ෙද් සිට පටන් අරෙගන ඒ 
තුළින් අෙප් තරුණ තරුණියන්ෙග් දස්කම් විදහා පාමින් ජාතික 
තලයට පමණක් ෙනොව ජාත න්තර තලයට යාම සඳහා අපි 
නැවතත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. පුද්ගලයන්ෙග් පතිරූප 
නංවනවාට වඩා අපි ෙම් ආයතන ස්වාධීන කරලා ඒ ස්වාධීනත්වය 
තුළින් ෙම් රෙට් ඉන්න සෑම තරුණ තරුණියකටම රජෙය් 

ආයතනවලට ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කුසලතා,  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපෞරුෂත්වය වර්ධනය කරන්නට හැකි 
වාතාවරණයක් අපි නැවතත් ඇති කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩසටහන් සඳහා අපට ආදායම් අවශ  
ෙවන නිසා අපි බදු පතිපත්තිය හා බදු පරිපාලනය ගැන විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අපි බදු කමය සරල කරලා 
ඒ සරල බදු කමය තුළින් සියලු ෙදනාටම ෙත්රුම් ගත හැකි, සියලු 
ෙදනාටම විශ්වාස කළ හැකි තමන්ෙග් ආදායමට සරිලන 
සාධාරණ මුදලක් අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙගවීමට හැකිවන පරිදි 
ෙයෝජනා අපි ෙම් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් රටට හානි කරන දුම්ෙකොළ හා මද සාර සඳහා 
අධි බදු අය කරන්නට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් කියා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බදු දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙයෝජනා රාශියක් 
අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ බදු දිරිගැන්වීම තුළින් ඉදිරිෙය්දී 
සාධාරණ ෙලස ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීමට අපට අවකාශය 
තිෙබනවා. වැඩිෙයන් ආදායම් ලබන අෙප් පුරවැසියන්ට ඔවුන්ෙග් 
බදු තුළින් අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දායක ෙවන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑය කියන සංකල්පය අෙප් රජෙය් 
තිෙබනවා. පැරණි රජය ෙමන් බදු සහන තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ට 
දීලා, අෙප් ආදායම අඩාළ කර ගන්න පතිපත්තියක් අෙප් නැති 
බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  

අපි ෙර්ගු ගාස්තු පතිසංවිධානය කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
ෙර්ගුව තුළින් ජාවාරම් විශාල ෙලස ෙම් රෙට් කියාත්මක කරලා, 
කූට ෙවෙළන්දන් ධනපතියන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ 
තුළින් අෙප් රටට විශාල මුදලක් අහිමි කරන්නට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යන මාර්ගය සරල කිරීෙමන් සියලුෙදනාටම පිළිගත හැකි 
කමෙව්දයකින් භාණ්ඩ අපනයනය සහ ආනයනය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අෙප් රෙට් නාස්තිය හා දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමටත්, ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ අෙනකුත් 
රටවල් සමඟ තරගකාරී ෙලස ඉස්සරහට යෑමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා අවශ  පතිසංවිධානය ඉතාම 
ඉක්මනින් කියාත්මක කරලා ජනතාවට පතිලාභ ෙදන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට අපි සකස් කර ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරනවා, අෙප් රෙට් තිෙබන ඇති-
නැති පරතරය. ෙමොකද, ෙම් විවාදෙය්දී ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කිව්වා, 
"අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ෙමච්චරයි, අෙප් 
ෙමච්චර අපනයනයක් තිෙබනවා, ෙමච්චර දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා" කියලා. නමුත්, අපි මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ, අෙප් රෙට් දුප්පත්කම විශාල වශෙයන් පැතිරී තිෙබන බව. 
ගාමීය පළාත්වල ඉතාම අඩු ආදායම් ලබන පවුල් විශාල 
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. අපි සමෘද්ධිය කියාත්මක කළත් සමෘද්ධිය 
තුළින් සාර්ථක පතිඵල දීර්ඝ කාලයකට ගන්න බැරි බව 
අවධාරණය කරනවා. ඒ සඳහා සමාජය සවිබල ගන්වා, ඒ 
පවුල්වලට සාධාරණ ෙලස ආදායමක් උපයාගත හැකි මාර්ග 
සකස් කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපනය, ෙසෞඛ  වැනි පහසුකම් ඒ පවුල් 
ඒකකවලට ලබා දී ඒ පවුල් ඒකක ශක්තිමත් කිරීමට අපි කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙම් අය වැෙයන් විශාල මුදලක් අපි ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ජාතික රජයක් වශෙයන් රට තුළ අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් කියාත්මක කිරීමට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ශී ලංකාව ඉහළ ආර්ථික තලයකට ෙගන යන්න නම්, 
අෙප් රෙට් ඇතුළාන්තය දිහා බලබලා, අෙප් සීමිත ෙවෙළඳ ෙපොළ 

569 570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිහා බලබලා, අෙප් අකාර්යක්ෂම ව ාපාර තවදුරටත් පවත්වාෙගන 
යමින් සිදු කළ ෙනොහැක. එෙසේ කරෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළින් 
අපට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ඒ ගැන අපි අලුෙතන් සිතිය යුතුයි. 
අෙනකුත් රටවල් ෙම් කාලවල අපිව පහු කරලා ෙකොෙහොමද 
ඉස්සරහාට ගිෙය්, ෙකොෙහොමද දියුණු වුෙණ් කියලා අපි ෙහොඳ 
අධ යනයක් කරලා තමයි ෙම් පතිසංවිධාන අෙප් රටට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. නව ජාතික පතිපත්තියක් තුළින් ශක්තිමත් 
අනාගතයක් කරා යන අෙප් වැඩ පිළිෙවළ අපි දැන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් පතිසංවිධානය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අෙප් 

ආර්ථිකය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් සමාජයම පූර්ණ විප්ලවයකට 
භාජනය කරලා ෙලෝකෙය් විශිෂ්ට රටක් හැටියට ඉස්සරහට 
යන්නට. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාම එක් ෙවලා සහෙයෝගය ෙදමු 
කියලා පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு,  மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් වරුෙව් මම වාණිජ 

මණ්ඩලවල පැවැති රැස්වීමකට සහභාගි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් නැහැ කියා පශ්නයක් මතු කර 
තිබුණා. මම අවසර ඇතිව, වාණිජ මණ්ඩලය, ඉන්දියාෙව් 
Chamber of Commerce එකයි සමඟ meetings තුනක් 
පැවැත්වූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවුරුදු 
එෙකොළහක කාලයකට මුදල් ඇමතිවරෙයක් සිටිෙය් නැහැ කියන 
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න කැමැතියි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ඇවිත් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව, කවුරුවත් හිටිෙය් 
නැහැ පශ්න අහන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳයි. ඔබතුමා - [බාධා 

කිරීමක්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමනි, ඔබතුමාට සුබ 

උපන් දිනයක් ෙව්වා! කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද උෙද් වරුෙව්දී ඒ 
වාෙග් පශ්නයක් ඇසුෙව් ඇයි කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
සඳුදා උදය වරුෙව්ත් ඒ වාෙග් රැස්වීම් ෙදක, තුනක් තිෙබන බව 
මම කාරුණිකව කියනවා. පුළුවන් හැම ෙව්ලාෙව්ම මම ෙමෙහේ 
ඉන්නවා. කරුණාකර, අපිටත් අවසර ෙදන්න. ෙමොකද, අය වැය 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව, ඒක market කරන්නත් තිෙබනවා. අද උෙද් 
මම සිටිෙය් වාණිජ මණ්ඩල රැස්වීමකයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට තිබුණාෙන්, රාජ  ඇමතිතුමාට එන්න කියන්න.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමාත් මා සමඟ තමයි සිටිෙය්. ෙමොකද, Valuation World 

Conference එකක් තිබුණා. එම සමුළුවට එතුමාටත්, මටත් 
සහභාගිවීමට සිදු වුණා. ඒකයි සිදු වුෙණ්. මම ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැති කාරණය මතු කළ ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් කුහකකමින් වැඩ කරන්න 
එපාය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු එෙකොළහක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් ඇමතිවරෙයකු සිටිෙය් නැහැ. සිටිෙය්, 
එවක සිටි ජනාධිපති වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා. එතෙකොට ෙම් 
වාෙග් පශ්න අහන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 
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[ගරු  නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුදු 
දහය පුරා මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැති වුණාට, 
රෙට් ආර්ථිකය නම් ඉතාම ශක්තිමත්ව, ෙහොඳින් ඉස්සරහට ගියපු 
බව. ඒ ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම 
සතුටින් කියන්න කැමැතියි. ඒකට  සහතිකය තමයි - [බාධා කිරීම්] 
ඒකට ෙලෝකෙයන් ෙදන - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 
 
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) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න.  

ඒකට ෙලෝකෙයන් ෙදන සහතිකය තමයි, ෙලෝකෙය් සෑම 
රටකම ආර්ථිකමය කරුණු, අධ ාපනය, ෙසෞඛ , යටිතල 
පහසුකම් ඇතුළු සියලුම අංශ සැලකිල්ලට අරෙගන සකස් කරන 
Global Prosperity Index 2015 කියන දර්ශකෙය් රටවල් 142කින් 
ලංකාව 60වන ස්ථානයට පත් වී තිබීම. මීට අවුරුදු දහයකට 
කලින් එම දර්ශකෙය් අෙප් රට තිබුෙණ්, 102වන සථ්ානෙය්. පසු 
ගිය අවුරුදු දහයක කාලය තුළ අෙප් රට ස්ථාන 40කින් ඉදිරියට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය අවුරුදු දහයක කාලය තුළ මුදල් 
අමාත ාංශය මඟින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පරිපාලනය කරන්න, ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම ඉහළ නංවා ෙම් රට මැදි ආදායම් ලබන 
රටක් බවට පත් කරන්න -අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කරන්න- අවශ  වැඩ 
ෙකොටස ෙබොෙහොම ශක්තිමත්ව කර  තිෙබනවාය කියන කාරණය 
අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

අවුරුදු විස්සක කාලයක් තුළ -අවුරුදු ෙදකක් හැර- 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් අපි ෙම් ර ට පාලනය කර තිෙබනවා කියා 
අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. ජනතාව ෙවන පක්ෂයකට 
බලය ලබා දුන්නා. අපි කැමැතියි, බලා ඉන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙහොඳ ෙවනසක් ෙවනවාද කියා. ෙහොඳ ෙවනසක් ෙවනවා නම් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපිත් සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, 
ඒ දිශානතිය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  දක්වන්නට, ඒ පැහැදිලි 
දර්ශනය ෙම් ර ටට ෙදන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැරි වුණා 
කියන මතය අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියන්න අෙප් අකමැත්තක් නැහැ. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර, සියයට 
98කට විදුලිබලය ලබා දීලා, නළ ජලය ලබා දීලා, අපි අෙප් ජීවිත 
කාලෙය් ෙනොදැකපු දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග් අධිෙව්ගී 
මාර්ග පද්ධති හදලා, හදන්න බැරි වුණු වරායවල් හදලා ෙම් රට 
විශාල සංවර්ධන ගමනකට අරෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම යටිතල 
පහසුකම් අංශෙයන් රට ස්ථාවර කර ෙම් රට මැදි ආදායම් ලබන 
රටක් බවට පත් කළා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් baton එක ඉස්සරහට අරෙගන යන්න; 
එෙසේ ගිහින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
කියා. එෙසේ කර ෙම් රෙට් ජනතාවට වඩාත් ෙහොඳ පහසුකම් 
සලසන්න පුළුවන් විධියට ෙම් රට ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් 
බවට පත් කරන්න කියා අප තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. එතැනදී 
අෙප් ෙද්ශපාලන කුහකභාවයක් නැහැ මිතවරුනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඊෙය් 
එතුමාෙග් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුළින් අත වශ  
ආහාර දව  කිහිපයක මිල අඩු කර තිෙබන බව අපි දැක්කා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා. කරවල මිල අඩු කළා. පරිප්පුවලට පාලන 
මිලක් නියම කළා. ගෑස්, භූමි ෙතල් ඇතුළු දව  කිහිපයක මිල අඩු 
කළා. ඒ ගැන අපිට සතුටුයි. ඒත් එක්කම එතුමා සඳහන් කළා, කිරි 
පිටිවල මිල යම් මට්ටමකින් අඩු කරනවාය කියන කාරණය. 
අනික් දව වල මිල අඩු කිරීම ගැන සතුටු වුණාට, කිරි පිටිවල මිල 
අඩු කළ එක, ෛවද වරෙයක් හැටියට මා අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ළමා කිරි පිටිවල මිල අඩු කෙළොත් මව් කිරි දීම 
ගැටලුවක් ෙවලා එය දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණයට අහිතකර ෙලස 
බලපානවා කියන කාරණය ළමා ෙරෝග පිළිබඳ ෛවද වරුන් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා  කිරි පිටිවල මිල 
අඩු කිරීම පිළිබඳව නම් අපි සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න සතුටුයි. ෙම් රට 2005දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා භාරගන්නෙකොට සුනාමි ව වසනයට 
සහ  ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ පා තිබුණා.  ෙලෝක ෙතල් 
මිල දැවැන්ත ඉහළයාමත් එක්ක එතුමා ඉතාම සාර්ථක සංවර්ධන 
ගමනක් ෙම් රටට අත් කරලා දීලා,  ඉතාම ෙහොඳ සමාජ 
සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් ඇති කළා.  ඇති වුණ තත්ත්වයත් එක්ක 
ෙම් රෙට් සෑම ෙගදරකටම විදුලි බලය ලැබුණා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව ලක්ෂ 60 දක්වා පසාරණය වුණා.  විදුලි 
සංෙද්ශ අංශෙයන් ෙම් රට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, ෙකෝටි 
ෙදකහමාරක පමණ  දුරකථන භාවිත කරනවා.  ඒ වාෙග්ම  
අන්තර්ජාල පහසුකම  රෙට් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාෙවන් සියයට 
30කට වැඩි ජනතාවකට  ලබා ෙදන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ 
නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතාම ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අඩිතාලම ඇතිෙවලා, දකුණු ආසියානු 
කලාපෙය් වඩාත්ම ඉදිරිෙයන් සිටින මානව සම්පත් දර්ශකය 
සහිත රට බවට ශී ලංකාව පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය 
අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා.   

අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් සඳහන් කරනවා, මෑත ඉතිහාසෙය් 
එනම් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම් රෙට් රැකියා 
ලක්ෂ ගණනක් ඇති වුණ බව.  ඉෙගන ගත් දරුවන්ට, 
උපාධිධාරින්ට ෙද්ශපාලන සුදුසුකම් බලන්ෙන් නැතුව ඔවුන් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ද කියා බලන්ෙන් නැතුව එක වතාවට ෙම් රෙට් 
75,000කට රජෙය් රැකියා දීපු යුගයක් තිබුණා;  ෙද්ශපාලනය 
බැලුෙව් නැහැ.  මම කථා කරන්නට  ෙපර කථා කරපු ගරු 
ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, "අෙප් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු ෙද්ශපාලනය 
බලා රැකියා දුන්නා" කියා.  හැබැයි,  අපි  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, "උපාධිධාරි දරුවන්ට ෙම් රෙට් රැකියා ෙදනෙකොට 

573 574 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකම දරුෙවකුෙග්වත් පක්ෂය, ෙද්ශපාලනය අපි ඇහුෙව් නැහැ" 
කියා.  සෑම දරුෙවකුටම රජෙය් රැකියාවක් ලබා ගන්න අවශ   
පසුතලය සකස් කළා.  ඒ නිසා තමයි පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය 
ඇතුළත ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවය ලක්ෂ 14ට පසාරණය වුෙණ්.  ඒ 
රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත්ව  තවත් පසාරණය කරනවාද? එෙහම 
නැත්නම් රාජ  ෙසේවය පසාරණය කරන්ෙන් නැතුව ෙපෞද්ගලික 
අංශය ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට යනවාද කියන කාරණය අද අප 
රට ඉදිරිෙය්  තිෙබන පධාන ගැටලුවක්.  රාජ  ෙසේවකයන් නිදහස් 
අධ ාපනෙය් පිහිෙටන්, නිදහස් අධ ාපනය ලැබූ ෙම් රටට 
ආභරණයක් වුණ, ෙම් රටට බරක් ෙනොවී තමුන්ෙග් ජීවිකාව 
කරෙගන යන්න පුළුවන් අධ ාපන මට්ටමක් තිෙබන පිරිසක් බව 
අපි විශ්වාස කරනවා.   

එතුමා  2012දී උපාධිධාරි වැඩසටහන කියාත්මක කළා. ඊට 
පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා ෙදන වැඩසටහනක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නැවත වතාවක්  අපි  එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, 2013, 2014, 2015 වර්ෂවලදී 
විශ්වවිද ාලවලින් එළියට ආපු උපාධිධාරින් 40,000කට ආසන්න 
පමාණයක් ඉන්නවා;  ඔවුන්ටත් රැකියා ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කියා.  එෙහම කෙළොත් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් ශමය ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට  
දායකකරෙගන  අපට ෙම් ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. සමහර අංශවලින් බිහිවුණු උපාධිධාරි දරුවන්ට 
ගැළෙපන ආකාරෙය් රැකියා අවස්ථා ෙම් රෙට් ෙනොමැති බව අපි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා.  හැබැයි, අද ෙම් කථා කරන 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් නව දර්ශනයත් එක්ක  Public-
Private Partnership කියන සංකල්පයත් එක්ක ඔවුන්ට කිසියම් 
වෘත්තීමය හැකියාවක් ලබා දීලා, ඔවුන්ව ඍජුව රජෙය් 
රැකියාවන්වලට බඳවා ගන්න බැරි නම් ෙපෞද්ගලික අංශය හා 
බැඳුණු ව වසායකත්වය දියුණු කරලා ඒ අවස්ථා ලබාදීමට අවශ  
පදනම සකස් කරන්න කියා අපි ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

අපි මෑත ඉතිහාසය තුළ වැදගත් කාරණයක් දැක්කා, පසු ගිය 
වර්ෂ කිහිපය ඇතුළත ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි ෙවනසක් ඇති වුණ බව.  ඒ ෙවනස ඇතිවීමට පාදක 
වුණා, ෙම් රෙට් ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම.  එය 
තමයි පැහැදිලිවම ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඇති වූ 
ඉතාම වැදගත් ඉදිරි පියවර වන්ෙන්.  ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
නිසා ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් වූ අෙප් ෙගොවි මහතුන්ට තමන්ෙග් 
කුඹුර අස්වද්දාෙගන තමුන් යැෙපනවා වාෙග්ම යම්කිසි ලාභයක් 
තබාෙගන තමන්ෙග් වී ටික සහ අෙනකුත් කෘෂි ෙභෝග අෙළවි කර 
ගන්න හැකියාව ලැබුණා.   

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට වී ෙගොවිතැනින් එනම්  සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත වුණ වකවානුවක්  තිබුණා.  වී ෙගොවිතැන වාෙග්ම  
බඩ ඉරිඟු  වැනි වගාවලින් ෙම් රටට අවශ  සියලු ඉල්ලුම සපයා 
ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වුණා.   ඒ වාෙග්ම  කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් දීප්තිමත්ම යුගය පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණා. රෙට් 
ෙත්, ෙපොල් හා රබර් ඇතුළු සියලුම වගාවන් වැඩි දියුණු වූ බව 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා.  අද අපි ෙබොෙහොම  පැහැදිලිව කියන්නට 
අවශ යි, වැවිලි ආර්ථිකයට අද තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම අහිතකර 
ෙලස බලපා තිෙබන බව.  ෙම් රෙට් ජීවනාලිය බඳු ෙවච්ච, 
අනාදිමත් කාලයක සිට අෙප් රටට දැවැන්ත විෙද්ශ විනිමය 
පමාණයක් අරෙගන ආපු ෙත් වගාවට, රබර් වගාවට අද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් බැලුවාම අපට ෙබොෙහොම කනගාටුවක් ඇති 
ෙවනවා.   මුදල් ඇමතිතුමා අංශ ගණනාවක් පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස  
විවරණය කළා. හැබැයි, අවාසනාවකට වාෙග් අද වැවිලි 

ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්තම අර්බුදයට -ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳ 
ගැටලුවට- අප මුහුණ ෙදනවා.  ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
ලක්ෂ 5ක් ඉන්නවා.  ෙම් රෙට් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ඍජුව 
යැෙපන ලක්ෂ 25කට ආසන්න පිරිසක්  ජීවත් ෙවනවා; 
රබර්වලින් ඍජුව යැෙපන ලක්ෂ 15කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත් 
ෙවනවා. ෙත්, රබර් මිල පිළිබඳ ගැටලුවට කිසිම පතිකාරයක් ෙම් 
අය වැෙයන් ලබා ෙනොදුන් බව අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් සිහිපත් 
කරනවා. දින 100 වැඩසටහන යටෙත් ජනතාවට ෙත් සඳහා 
රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු 
වුණා; රබර්වලට රුපියල් 350ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා; වී සඳහා රුපියල් 50ක ස්ථාවර මිලක් ලබා 
ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. අපි කියනවා, අද ෙවන ෙකොට ෙත් 
දළුවල ගැණුම් මිල කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 50ට, 48ට වැටිලා 
තිෙබන බව. සමහර ස්ථානවල, උඩ රට පළාෙත් සමහර ෙත් 
කර්මාන්තශාලා ෙත් දළු කිෙලෝ එක ගන්ෙන් රුපියල් 35ටයි. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් නිෂ්පාදන පිරිවැයවත් ලබා ගන්න කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියාටත් 
එෙහමයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනටමත් ලංකාෙව් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා 20කට ආසන්න පමාණයක් වැසී ෙගොස් තිෙබන 
බව ඔබතුමාට සිහිපත් කරනවා. ෙත් දළු කිෙලෝ එකකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණු රුපියල් 80ක මුදල ෙදන්න 
අවශ  නැහැ. කරුණාකරලා රුපියල් 70කවත් මිලක් ෙත් දල්ලට 
ලබා ෙදන්න කියලා අපි කියනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙත් 
කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 30කට ආසන්න පිරිසකෙග් 
ජීවෙනෝපාය, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කඩාෙගන 
වැෙටන බව තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම තමයි අද ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියන් දැවැන්ත 
අර්බුදයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සහන 
සලසන්නට විෙශේෂිත, නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය හරහා 
මතු ෙනොවීම අඩුවක් හැටියට අපි දකිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රබර් ගසට අද ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. අද රබර් ගස් ටික දරට 
ගලවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. හුඟාක් රබර් වතුවල කිරි 
කපන්ෙන් නැහැ. රබර් වතු හිමියන් ඉතාම දුෂ්කර අඩියකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අංශ ෙදකට සහන සැලසුෙව් නැත්නම්, 
ලක්ෂ 40කට ආසන්න පිරිසකෙග් ජීවෙනෝපාය සලසන ෙත් 
වගාවටත්, රබර් වගාවටත් සහන සැලසුෙව් නැත්නම් අෙප් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තයට මරු පහරක් වදිනවාය කියන කාරණය 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අපි ෙම් කාරණයත් දැනගන්න 
කැමැතියි. එතුමා ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව කථා කළා. පසු 
ගිය කාලෙය් වී ෙගොවියාට අවශ  ෙපොෙහොර රුපියල් 350 ගණෙන් 
ලබා දුන්නා. අෙනකුත් සියලුම වගාවන් සඳහා රුපියල් 1,350 
ගණෙන් ෙපොෙහොර ටික ලබා දුන්නා. දැන් ෙයෝජනා කරන කමය 
යටෙත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය වාෙග්ම ෙහක්ෙටයාරයකට 
ලබාෙදන රුපියල් 25,000ක මුදල කුඩා කුඹුරු ඉඩම් හිමියන්ට 
පමණයි ලබා ෙදන්ෙන් කියලා එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා. 
වී ෙගොවියාට විතරද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්? වී 
ෙගොවියාට විතරද රුපියල් 25,000 මුදල ලබා ෙදන්ෙන්? වී 
ෙගොවියාට ඒ රුපියල් 25,000 ලබා ෙදන්ෙන් කන්න ෙදකකටද, 
තුනකටද? එතෙකොට ෙත් ෙගොවියාට, රබර් ෙගොවියාට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ට සාමාන  මිල යටෙත් රුපියල් 5,000ට, 
6,000ට ෙපොෙහොර ටික ලබා ගන්න ෙවනවාද කියන කාරණය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපි දැනගන්න අවශ  කාරණයක්.  

සාමාන  ෙත් ෙගොවියාට, කුඩා ෙත් වතු හිමියාට, කුඩා රබර් 
වතු හිමියාට, සුළු අපනයන ෙබෝග නිෂ්පාදනය සුළු වශෙයන් 

575 576 

[ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ  මහතා] 
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කරන ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ටික රුපියල් 4,000ට, රුපියල් 5,000ට 
ලබාගන්න වුෙණොත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් රෙට් වැවිලි 
ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත අර්බුදයක් ඇති ෙවනවාය කියන කාරණය 
අපි සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න.  අෙප් රජය පසු ගිය 
වසර කිහිපය පුරාවටම රුපියල් බිලියන 50ක් පමණ වියදම් 
කරමින් අඛණ්ඩව වාර්ෂිකව පවත්වාෙගන ආ ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සෑම ෙගොවිෙයකුටම ලබාෙදන වැඩ පිළිෙවළ අවසන් 
කරන්න එපා කියා ඉතාම කරුණාෙවන් මා මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 2ක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අර්බුද කාල සීමාව මැද්ෙද් 
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළත් අපි දුටු කාරණය තමයි කළු 
වලාෙව් රිදී ෙර්ඛාව වාෙග් ෙම් රටට අඛණ්ඩව මුදල් උපයා 
ෙදන්නට සංචාරක කර්මාන්තෙයන් විශාල පිටු බලයක් ලැබුණු 
බව. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ඇති වුණු නව නිදහසින් පසු -
2009න් පසු- සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් ෙම් රටට ආවා. ගාලු 
දිස්තික්කය ඇතුළු දකුණු පළාත තුළ සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
විශාල පිබිදීමක් තිෙබන බව අපි දැක්කා. හැබැයි, නැවත වතාවක් 
යුෙරෝපීය ආර්ථිකය අකර්මණ වීමත් එක්ක, රුසියාෙව් ඇති ෙවලා 
තිෙබන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක ෙම් අවුරුද්ෙද් සංචාරකයින්ෙග් 
පැමිණීම පසු ගිය වර්ෂ ෙදකට සාෙප්ක්ෂව අඩු වන තත්ත්වයක් අපි 
දකිනවා. ඒ එක්කම දකුණු පළාත පුරාම වාෙග්ම රට පුරාම ඇති 
වන ෙහෝටල් සහ අෙනකුත් villas ඇතුළු සංචාරක බංගලා විශාල 
පමාණයක් කිසිම පමිතියක් නැතුව, සැලසුම්සහගත ෙනොවී, 
අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව ඇතිවීම නිසා ඒ හරහා සංචාරක 
කර්මාන්තයට විශාල පහාරයක් එල්ල ෙවනවාය කියන කාරණයත් 
මතක තබාගන්න අවශ යි. ෙමොකද, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
ෙම් රටට ආපු සංචාරකයින් පමාණය සංඛ ාෙවන් අඩු වුවත්, 
යුෙරෝපීය රටවලින් එන සංචාරකයින් ඉතාම ෙහොඳ, ඉහළ මට්ටෙම් 
මුදලක් ෙම් රටට රැෙගන ආවා. දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයත් එක්ක යුෙරෝපෙයන් එන සංචාරකයින් පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අසල්වාසී රටවලින් එන සංචාරකයින්ටත් 
ගුණාත්මක ෙසේවාවක් සැපෙයන්ෙන් නැත්නම් අෙප් සංචාරක 
කර්මාන්තයට, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපට ආදායම ලබාදුන් 
සංචාරක කර්මාන්තයට පබල පහරක් වදිනවාය කියන කාරණයත් 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ඉදිරි කාලෙය්දී ඉන්දියාව හා චීනය හරහා දැවැන්ත ෙවළඳ 
ෙපොළක් ඇති ෙවනවා. මිලියන 200කට වැඩි ඉන්දියානු ජාතිකයන් 
අද ඉහළ ආදායම් ලබන ධනපති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා නිවාඩුව ගත කරලා යන එක ඉතා සුළු 
කාරණයක්. ඔවුන්ව ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ෙගන්වා ගන්නවා 
වාෙග්ම ඉහළ මට්ටෙම් චීන සංචාරකයන් ලංකාවට ෙගන්වා  ෙගන 
ෙවළඳ ෙපොළ පසාරණය කරලා ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කර ගන්න අවශ  කටයුතු ඉදිරි කාලෙය්දී කරනු ඇතැයි 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතා කනගාටුෙවන් වුවත් 
ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයක් ආවාම ව ාපාරවලට ෙහොඳයි, විෙද්ශිකයන් ඇවිත් ෙම් 

රෙට් ආෙයෝජනය කරයි කියලා පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකුවට කථා 
කළා. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තු ෙදක තුළදී ෙමරටට 
පැමිණි විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය පසු ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව 
සියයට 39කින් පහළ ෙගොස් තිෙබන බව ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඒ අනුව බලන 
විට ෙම් රටට පැමිණි විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
සංචාරක කර්මාන්තය අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනෙකොට, ෙත් 
කර්මාන්තය අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනෙකොට, වැවිලි කර්මාන්තය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනෙකොට ෙම් අය වැය 
හරහා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හරි දිසානතියකට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවාද කියන ගැටලුව අප ඉදිරිපිට මතු ෙවනවා.  

අද ෙම් ආණ්ඩුවට විශාල වාසියක් තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් මිල 
ෙලෝකෙය් මීට ෙපර කවදාවත් ෙනොතිබුණු අඩු මට්ටමකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
48 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එයින් ලැෙබන සහනය 
අතිවිශාලයි. ඔබතුමන්ලා ගෑස් මිල අඩු කරපු එක ෙහොඳයි. 
භූමිෙතල් මිල අඩු කරපු එක ෙහොඳයි. ෙම් සහනය සමස්ත 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියා අපි ර ජයට ෙයෝජනා කරනවා. ෙත් 
දළු කිෙලෝවකට ෙපොෙරොන්දු වුණ මිල ෙදන්න. වී ෙගොවියාට 
ෙපොෙරොන්දු වුණ මිල ෙදන්න. රබර් වගා කරන ෙගොවියාට සහතික 
මිල ලබා ෙදන්න. එෙහම කරලා ෙම් රෙට් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය 
ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ෙබොෙහෝම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා 
අවශ  විෙද්ශ ආෙයෝජන ලබා ගන්න පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. පසුගිය අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
Colombo Port City ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන්න චීනයට ඉඩම 
දුන්නාම සමහර  මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෑ ගහපු හැටි 
අපිට මතකයි. අද අපිට දැකගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් ඉඩම් අරගන්න සම්පූර්ණෙයන්ම බදු 
විරාම ඇති කරලා, බදු සහන ලබා දීලා, විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රෙට් 
ඕනෑම ඉඩමක් බදු රහිතව ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙම් රට 
පරිවර්තනය කරලා තිෙබන බව. තමුන්නාන්ෙසේලා අපිට ෙදොස් 
කිව්වා, චීනෙයන් ණය අරෙගන ෙම් රට චීන ෙකොළනියක් බවට 
පත් කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපිට තිෙබන 
අභිෙයෝගය තමයි, චීනෙයන් සල්ලි ගන්ෙන් නැතිව ෙම් රට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ කියන ෙබොෙහෝම පැහැදිලි පවණතාව. අෙප් 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියලා, බැණලා, ගරහලා, නවත්වපු Colombo 
Port City ව ාපෘතිය ෙහට අනිද්දාට පටන් ගන්න ෙවනවා. ඒ 
ගැන සැකයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට Colombo Port City 
ව ාපෘතිය පටන් ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට Colombo Port City එකත් නැහැ; චීන 
රජෙයන් ලැෙබන කිසිම ආෙයෝජනයක් නැවත ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ. එම නිසා නුවරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙපොතුහැර - 
කඩවත ෙකොටස වැනි ෙකොටස් නැවත කරන්න ලැෙබන්ෙන්ත් 
නැහැ කියන එක අපිට විශ්වාසයි. ඒ නිසා චීනෙයන් ණය ගත්තා, 
චීන ෙකොළනියක් බවට පත් කළා කියලා ෙකොච්චර අපිට අවලාද 
කළත් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවනත් ගමනක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවටත් 
චීනය ෙදසට හැෙරන්න සිදු ෙවනවා කියන කාරණය සිහිපත් 
කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු 

577 578 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යහ පාලන රජෙය් 
පළමු අය වැය සාකච්ඡාෙව්දී කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීමත් මම 
භාග යක් ෙකොට සලකනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මනාප ඡන්ද 106,061ක් ලබා දී ෙදවැනි වතාවටත් මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවන්න කටයුතු කරපු මා 
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මාවතගම, හිරියාල, 
ෙදොඩන්ගස්ලන්ද ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා 
අපි ෙම් රෙට් ඇති කරපු විප්ලවීය ජයගහණෙය්දී මා නිෙයෝජනය 
කරන මාවතගම ආසනය ජයගාහී ආසනයක් බවට පත් කිරීමට එම 
ජනතාවට අවස්ථාව ලැබීම මම භාග යක් ෙකොට සලකනවා.  

ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් 
නැවත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යහ පාලනයක් ආරම්භ කරන්න 
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා අවස්ථාව උදා වුණාය කියන එක මා 
ඉතාම සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
අමාත  රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා, 
එවැනි පසු බිමක් තුළ ජනතාවාදි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. 
ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්  මුදල් අමාත තුමා, මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවාන්විත ස්තුතියක් පුද කරන්න කැමැතියි. 

යහ පාලන රජයක් යටෙත් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සහන ගණනාවක් ෙදන්න අපට අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 295 දක්වා අඩු 
කරන්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. අර්තාපල් කිෙලෝවක් සඳහා 
පනවා ඇති බද්ද රුපියල් 25කිනුත්, ෙලොකු ලූනු කිෙලෝවක් සඳහා 
පනවා ඇති රුපියල් 25කිනුත්, ළදරු කිරි පිටි කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 100කිනුත් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම භූමිෙතල් මිල 
අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා පසු ගිය රජ ය කාලෙය්දී භූමිෙතල් මිල 
අඩු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටි අෙප් ධීවරයන්ට ඒ රජෙයන් 
ෙමොකක්ද කෙළේ කියා අපි දැක්කා. අෙප් වයඹ පළාෙත්, හලාවත 
පෙද්ශෙය් ඒ ධීවරයන් ඝාතනයට ලක් කළා.  පශ්න රාශියක් 
තිබුණත් යහ පාලන රජයක් තුළ අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, 
ජනතාවෙග් ජීවන බර අඩු කිරීම සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ගෑස ් සිලින්ඩරයක මිල 
රුපියල් 150කිනුත්, භූමිෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කිනුත් අඩු 
කිරීම අපි ඉතා  අගය කරන්න ඕනෑ කාරණයක්ය කියන එක මා 
මතක් කරනවා. මීට අමතරව ජනවාරි මාසෙය් 8වන දා අපි යහ 
පාලනය ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල් 
34කින් අඩු කළාය කියන එකත්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල් මිලත්  අඩු 
කළාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් අධ ාපනය 
සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන බව. 
ඒක අෙප් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් දරු පරපුර ෙවනුෙවන් 
කළ ආෙයෝජනයක්.  විෙශේෂෙයන්ම   අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළ  අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ ෙවනස ඇති කරලා,  ෙම් රටට, නවීන 
ෙලෝකයට ගැළෙපන පරපුරක් අෙප් රෙට් බිහි කරන්න අවශ  
තත්ත්වය අධ ාපනය තුළින් ලබා ෙදන්න විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරන්න ලැබීම මා භාග යක් ෙකොට සලකනවා. ෙම් අය වැය 
තුළින් අධ ාපන ක්ෙෂේතයට වාෙග්ම ෙසෞඛ ය, කෘෂි කර්මාන්තය 
යන ක්ෙෂේත ෙදකටත් ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය විශාල 

වශෙයන් වැඩි කර තිෙබනවා. එය සතුටට කරුණක් හැටියට අපි 
සලකනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් නිවාස නැති විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දී නිවාස විශාල පමාණයක් ෙම් රෙට් ඇති 
වුණු බව. ඒ යුගය නැවත ඇති කරමින් ෙමම යහ පාලන රජය  
නිවාස නැති අයට නිවාස 5,000ක් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න ෙමම අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සතුටු වනවා, 
ගම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක ගමකට රුපියල් ලක්ෂ 15 
බැගින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබීම ගැන. අපි ඒ කාරණයත් 
ඇගැයීමට ලක් කරන්න ඕනෑ.  අද අෙප් පෙද්ශවල, දුෂ්කර 
ගම්මානවල පශ්න රාශියක් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ජනවාරි 
මාසෙය් 08වන දා අපි ආරම්භ කරපු යහ පාලනය තුළින් ගම 
සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා. අද ගෙම් 
ජනතාව තමන්ෙග් ෙයෝජනා අනුව, තමන්ෙග් අවශ තා අනුව ඒ 
වැඩ කටයුතු කියාත්මක කර ෙගන යනවා. එෙහම නම් එය තවත් 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ඒ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි කිරීම 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලන රජෙය් මුදල් අමාත තුමාටත්, 
අෙප් අගාමාත තුමාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. දීර්ඝව කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම යහ පාලන 
රජය තුළින් ෙමවැනි    ජනතාවාදී අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න  
ලැබීම  භාග යක් ෙකොට සලකනවා. 

පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් සම්පූර්ණ ධනය පාවිච්චි 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුෙණ් යම් සීමිත ෙකොට්ඨාසයකට 
පමණක් බව අපි දැක්කා. නමුත්,   අද ඒ තත්ත්වය ෙපොදු ජනතාව 
දක්වා රැෙගන යන අය වැයක් හැටියට ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් සියලු සම්පත් ෙකොන්තාත් කළ 
කණ්ඩායමකට, සීමිත කණ්ඩායමකට සූරා කන්න අවස්ථාව ලබා 
දීලා තිබුණා. අෙප් රෙට් ඉතා අඩු ආදායම් ලබන විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාට සහන ලබා ෙදන අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ලැබීම අප සැමෙග්ම සතුටට  කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙම් 
ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 
අෙප් රට සංවර්ධිත රටක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යන්න  මූලික 
ආරම්භයක් කළ අය වැයක් ෙලස මා ෙම් අය වැය සලකනවා. 
ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

[අ.භා. 3.36] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රජෙය් පථම අය වැය 

ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදෙය් පළමු දවෙසේම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට 
පථමෙයන්ම ස්තුති වන්ත ෙවනවා.  

579 580 

[ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක අමාත තුමා ඊෙය් ෙම් මැති සබයට 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ඓතිහාසික අය වැයක්, වැදගත් අය වැයක් 
බව මා කියන්න කැමැතියි. අපි එෙහම පශංසා කළාට, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් විෙව්චනත් ඉදිරිපත් ෙවමින් තිෙබන බව 
අපි දැක්කා. අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමා උෙද් කථා කරලා 
කිව්ෙව්, ''ෙම් අය වැය ඉතාම ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙයෝජනා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, නමුත් ෙම්වා කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සල්ලි නැහැ, සල්ලි ෙසොයා ගන්න විධියක් නැහැ, ආදායම් උපදින 
කමයක් නැහැ'' කියලායි. එතුමාෙග් විෙව්චනය වුෙණ් එෙහමයි. 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පකාශ කෙළේ, ''අපි ජාතික ආර්ථික 
සීමාෙවන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා'' කියලායි.  

අද උෙද් පත්තරවල අපි දැක්කා හිටපු ජනාධිපතිතුමා -මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා- පකාශ කර තිබුණා, ''ෙම්ක ඉලක්කයක් නැති 
අය වැයක්'' කියලා. ඒ වාෙග්ම මම දැක්කා එතුමා ගැනත් ''රාවය'' 
පත්තෙර් ලියලා තිබුණා, ''එතුමා ඉලක්කයක් නැති නායකෙයක්'' 
කියලා. එෙහම විවිධ ෙචෝදනා, පශංසා ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් එල්ල ෙවන ෙව්ලාෙව්, ෙමය ඓතිහාසික අය 
වැයක් කියන නිසා, එක්තරා ඓතිහාසික සන්දර්භයක තියලාම 
ෙම් ගැන කථා කරන්න මා කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ''ඓතිහාසික අය වැය'' කියන 
කථාෙව්දී මා කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. හාවඩ් 
විශ්වවිද ාලෙය් ෙජෝශප් ෂුම්පීටර් කියලා ෙබොෙහොම පසිද්ධ 
ආර්ථික විද ාඥෙයක් සිටිනවා. එතුමා රටක අය වැය කියන එක 
මූල  ඉතිහාසයට - fiscal history  එකට- සම්බන්ධ කරලා 
ෙමෙහම කියනවා. 

''ජනතාවෙග් ආධ ාත්මික ගුණය, සංස්කෘතික මට්ටම, සමාජ 
ව හය හා ඔවුන්ෙග් පතිපත්ති මතින් සැලසුම් කරනු ලබන 
කටයුතු ෙමන්ම, තවත් ෙබොෙහෝ දෑ ඔවුන්ෙග් මූල  ඉතිහාසෙය් 
ලියැවී ඇත, ඉන් කියැෙවන පණිවුඩයට සවන් දීමට දන්නා 
තැනැත්තා අන් කවර තැනැත්ෙතකුටත් වඩා ඒ තුළ ඉතිහාසෙය් 
රැව්-පිළිරැව් ෙදන ගිගුරුම, නැතිනම් නින්නාදය අවෙබෝධ කර 
ගනී.''   

ෙම් අය වැෙය්ත් එක්තරා ආකාරයක ඓතිහාසික ගිගුරුමක් 
තිෙබනවා. ඓතිහාසික නින්නාදයක් තිෙබනවා.  ඒ නින්නාදය, 
විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ අයට වටහා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන 
කාරණය තමයි, ආර්ථික සංවර්ධනය සමඟ යහ පාලනය එකට 
අත න්තෙයන්ම බැඳී තිෙබනවා, ඒ ෙදක අතර ඉතා සුහද 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි 
ෙදෙනක් දන්නා,  අපට ෙලෙහසිෙයන් අමතක කරන්නට බැරි 
උදාහරණයක් මුදල් අමාත තුමා තමන්ෙග් අය වැය කථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කළා. 

ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා 
කළා.  පසු ගිය රජය කාලෙය්ත් සංචාරක ව ාපාරෙය්  විශාල 
වර්ධනයක් තිබුණාය කියා අය වැය කථාෙව්දී රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා පශංසා කටයුතු විධියට පකාශ කළා.  ඒ වර්ධනය එක 
රැයකින් වැෙටන්න ෙහේතුවක් තිබුණා. ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
ෙහෝටලයකට ගිහින් පිස්සු ෙකළලා, ඒ සිද්ධිෙයන් සංචාරකෙයක් 
මරුමුවට පත්වුණා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම පමාද 
වුණා.  එවැනි සිද්ධීන් සංචාරක ව ාපාරය බිඳ වැෙටන්නට  
ෙහේතුවුණා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ නඩුව අවුරුද්ෙදන් ඇහුවා ෙන්. 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
පමාදයි. ෙකොෙහොම හරි ඒ සිද්ධියත්  එක්ක සංචාරක 

ව ාපාරය කඩා වැටුණා  කියන එකයි මා  කියන්ෙන්.  ෙම් ෙදක 
අතර සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියලා   අප කියන්න හදන්ෙන් 
ඒකයි.  පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා ඇති වුණු සමාජ පරිවර්තනයත් 
එක්ක ෙම් ෙදක එකට සම්බන්ධ ෙවනවාය කියන කාරණය මා 
ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය රජය 
සම්බන්ධෙයන්,  එම රජෙය්  ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
එක්තරා ආකාරයක විෙව්චනයක් අපට තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ 
නිසායි. ඒ විෙව්චනෙය්දී අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නිකම්ම නිකම් 
සටන් පාඨ ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අපට අත්පත් වූ උරුමය 
ෙදස අගති විරහිතව බලන්න අප සියලුෙදනාටම පුළුවන්කමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක ආණ්ඩුවකින් විපක්ෂයට එල්ල කරන 
විෙව්චනයක් ෙහෝ පිටින් එන විෙව්චනයක් හැටියට භාර ගන්න 
අවශ  නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දරාගත ෙනොහැකි ණය බරක් 
අපට උරුම වුණා. අද ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ණය ගැන 
සෑෙහන්න කථා කළා. ණය අවශ යි. අපි ඒක නැහැ කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්  ඒ ණය ෙසේවාකරණෙයන් රජෙය් 
මූලධන වියදම් සීමා ෙවනවා නම්, පුනරාවර්තන වියදම් සීමා 
ෙවනවා නම්, ණය ෙසේවාවටම රාජ  ආදායම ෙයොමු ෙවනවා නම් 
ඒ ණයගැතිභාවෙය් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද කියලයි අප 
අහන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම ඵලදායී ෙනොවන ආෙයෝජන රටට 
මහාවිශාල බරක් වුණා. රාජ  මූල  ව හය දුර්වල කරපු, 
අකාර්යක්ෂම රාජ  ව ාපාර පද්ධතියක් නඩත්තු කරන්න අපට 
සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකයට ෙහොරයක් ෙනොෙවයි,  ඉතාම 
දූෂිත පසම්පාදන කියාවලියක බරක් අපට දරන්න සිද්ධ වුණු බව. 
මා යළිත් ණය ගැන කියනවා නම්,  අවිධිමත් ණය ගැනීම් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  අවිධිමත් ෙකොන්තාත් 
පිරිනැමීම්, ගසා කෑම්, කාබාසිනියා කිරීම්, ඥාති සංගහය හා 
අසත  සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම් කර තිෙබනවා. ෙම් සංඛ ා 
ෙල්ඛන ගැන  කථා කරන විට   Joseph Schumpeter   විසින් කර 
තිෙබන පකාශය  වාෙග්ම,   එංගලන්තෙය්  සිටි අගමැති ෙකෙනක් 
කළ  ෙලෝක පසිද්ධ පකාශයක් තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  එතුමා කියා තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් ෙබොරු වර්ග 
තුනක් තිෙබනවා කියලා.  ඒවා  තමයි ෙබොරු, පට්ටපල් ෙබොරු සහ 
සංඛ ා ෙල්ඛන. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ ා ෙල්ඛන ඇසුරින් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා යම් යම් 
අර්ථ කථන ෙගොඩාක් ඉදිරිපත් කළා. - ෙහොඳ ෙවලාවට ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට ආවා. -  
රුපියල් 2,500කින් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඒ කාලෙය් 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතාම සාර්ථකව ඔප්පු කළා.  මම 
දන්ෙන් නැහැ,  ඒ ෙකොෙහොමද කියලා.  නමුත් එතුමා ඒක 
සාර්ථකව ඔප්පු කළා.   අප දන්නවා පාෙයෝගික ෙලෝකෙය් අපට 
එෙහම ජීවත් ෙවන්න බැරි බව. එදාත් බැහැ;  දැනුත් බැහැ.  

ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන තිෙබනවා.  
ආර්ථික වර්ධනය සාමාන  අගයක තිබුණා. එය පිළිගන්න 
පුළුවන් අගයක්. නමුත් ආර්ථික වර්ධනය එෙසේ වැඩි ෙවලා තිබුණු 
පමණින් අෙප් බදු ආදායම් වැඩි ෙවලා තිබුණාද? අෙප් ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ යාමක් සිදු ෙවලා තිබුණාද? එෙහම ගත්තාම ෙම් 
සංඛ ා ෙල්ඛනවල තිෙබන සත  සහ පාෙයෝගික ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඇත්ත යථාර්ථය අතර විශාල පරස්පරයක් තිෙබනවා. 
නරුමවාදී ෙනොවන විධියටයි අප ෙම්ක දකින්න ඕනෑ. ඔස්කාර් 
වයිල්ඩ් කියා තිෙබනවා, "නරුමෙයකුට තමයි මිල ෙපෙනන්ෙන්,  
නරුමයකු ෙනොවන මිනිෙහකුට අගය ෙපෙනනවා" කියලා. දැන් 
අප ෙමන්න ෙම් අගය දිහායි බලන්න ඕනෑ. සංඛ ා ෙල්ඛන, 
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පස්තාර ආදී ෙම් සියලුම ඉලක්කම් හරඹ පසුපස  තිෙබන්න ඕනෑ 
අගය ෙමොකක්ද කියලායි අප වටහාගන්න ඕනෑ. යහ පාලනය 
මූලික කර ගත් පජාතන්තවාදී රාජ යක් බලන්ෙන්  අන්න ඒ අගය 
දිහායි. සමාජයක් ඉදිරියට යන ආකාරෙය් සාර්ව ආර්ථික 
කළමනාකරණයක්  ඇතිකර ගැනීෙම්දී  මහ ජනතාවට ෙලන්ගතු 
රජයක් හැටියට ෙමන්න ෙම් කටයුත්තට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් සහ ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමාෙග් රජය 
වැඩි බරක් ෙයොදනවාය කියන කාරණය අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපරාතුව පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනිදා ගරු අගාමාත තුමා ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශයක් කරමින් මධ  කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති ගැන 
සඳහන් කළා.  ඒ පකාශනය ඉදිරිපත් කෙළේම අප සිදු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ ආර්ථිකෙය් මහා ෙවනස පිළිබඳව 
සමාජ සංවාදයක් ඇති කරන්නයි. අපි ෙකොෙළේ වහලා කිසිම 
ගැහිල්ලක් කරන්න සූදානම් වන්ෙන් නැහැ. සමහර ක්ෙෂේතවල 
ඉතාම දැඩි, ඉතාම රැඩිකල් පතිසංස්කරණ කරන්නයි අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒවා හංගාෙගන, මහ ජනතාවට එකක් 
කියලා ෙහොෙරන් ෙවනත් ෙදයක් කරන පිළිෙවතකට යන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් පිළිබඳව විශාල සමාජ සංවාදයකට යන්නටයි අපි ෙම් 
සූදානම් වන්ෙන්.  ජනපියවාදි රැල්ෙල් හඹා යන්ෙන් නැතිව, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙබොෙහොම බැරෑරුම්ව බාර අරෙගන එය 
කළමනාකරණය කරන්නයි ෙම් සූදානම් වන්ෙන්. එම නිසා යම් 
යම් විවාදාත්මක ෙද්වල් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එක  
ෙයෝජනාවක් තමයි ජාතික විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල බිහි කිරීම.  
ෙම් පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟම ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
05වැනිදා ඉඳලාම ෙම් පිළිබඳව වැරැදි පවෘත්ති, වැරැදි මත 
වපුරමින් සිටින බව අපි දන්නවා. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වෘත්තීය සමිති සහ වෘත්තීය සමිති නායකයන් එක්ක ෙම් ෙවලාෙව් 
ඵලදායී සාකච්ඡාවක් කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ජාතික 
විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල ඇතුළු මහජන අරමුදල් සියල්ෙල්ම 
අලුත් පරිපාලනයක් කරන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
අරමුදල් ඒක රාශී කරපු; රාශි භූත කරපු ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම 
ෙම් අලුත් කළමනාකරණවලට යමින් සිටින යුගයක, ඒවාෙය් 
පතිලාභ ජනතාවට අත් පත් කර දිය යුතු යුගයක, අලුත් පතිලාභ 
හඳුනා ගත යුතු යුගයක අපි පැරැණි ළි ෙඳේම හිර ෙවලා ඉන්න එෙක් 
ෙත්රුම ෙමොකක්ද? එම නිසා ඉතාම විවෘත කියාවලියක් ඔස්ෙසේ 
එය නවීකරණය කරන්නට ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය 
කියන කාරණය අපි සදහන් කරන්න කැමැතියි. එම නිසා ජාතික 
විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල සකස් කිරීෙම්දී ආෙයත් හංගන්න 
අවශ තාවක්  නැහැ. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන, ව වස්ථා  සභාෙව් පාලනයට යටත් වන එකක් හැටියටයි 
සකස් කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව සමහරුන් ෙයෝජනා කරන 
ෙපෞද්ගලීකරණයක්, මහ ජනතාවට එහි සතු අයිතිය අහිමි කර 
දැමීමක්  වාෙග් හිතුවක්කාර වැඩ කරන්න රජය සූදානම් වන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

විශාල වශෙයන් පාඩු ලබන, ඉස්සරහට යන්න බැරි රාජ  
ව වසායන් ගණනාවක් දැනටමත් රජය විසින් නඩත්තු කරමින් 
සිටිනවා. ෙම් රාජ  ව වසායන් නවීකරණයක් කරන්න ඕනෑ 
නැද්ද? ෙම්වා රජයට බරක් ෙනොවන ආකාරයට, මහ ජනයාට 
බරක් ෙනොවන ආකාරයට විශිෂ්ට ආයතන බවට පත් කරන්න ඕනෑ 
නැද්ද? ඈනුම් අරිමින් මහා බරවා කකුලක් ෙවමින් තිෙබන 
ආයතන හැටියට ෙම්වා පවතින්න ඕනෑද කියන පශ්නය රට කරන 
ආණ්ඩුවක් බරපතළ විධියට  බාර ගන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙබොෙහොම විවෘත, පතිව හගතකරණ සහ 

පතිසංස්කරණ කියාවලියක් ඇති කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අය වැෙයන් ගාමීය ආර්ථිකය නවීකරණය කිරීම සඳහා විශාල 
පමුඛතාවක් ලබා දීලා තිෙබන බව මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
කලින් කථා කළ ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් 
අෙප් සෑම ගමකම  ෙපොදු පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්මය,  සුළු හා මධ  
පරිමාණ කර්මාන්ත යනාදිය ෙගොඩනැංවීම සඳහාත්, ඒවාෙය් 
නිෂ්පාදන ෙද්ශීය සහ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු කිරීම 
සඳහාත් ඉතාම සැලසුම්සහගත  විධිමත් යන්තණයක් සකස් 
කරන්න  අවශ  පතිපාදන ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය නවීකරණය කරන්ෙන් නැතිව 
ඉදිරි සංවර්ධන ඉලක්ක කරා අපට යාමට ෙනොහැකියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසා ඒ  ෙවනුෙවන්   මූලික 
අවධානය ෙයොමු කිරීම සම්බන්ධෙයන්  මුදල් අමාත ාංශයට අපි 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ආර්ථිකෙයන් ටිකක්  බැහැර 
ෙවලා වුවත් යමක් සඳහන්  කරන්නට කැමතියි. තව එක 
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ.  පසු ගිය කාලෙය් ක්ෂුද මූල   
සමාගම්  එක්ක  කළ ආර්ථික කටයුතුවලදී  අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට 
විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. කියන්නට කනගාටුයි, පසු  ගිය 
කාලෙය්දී- පසු ගිය රජෙය් අවසන් භාගෙය්දී-  ෙම්  ක්ෂුද මූල   
ආයතනවල ආර්ථික කියාකාරීත්වයන්  චප්ප කර, විනාශ කර 
දැම්මා.  අප දැකපු ඒ වාෙග් එක ව ාපාරයක් තමයි, ''ගැමි දිරිය'' 
වැඩ පිළිෙවළ.  එහි ෙදවන පියවර අවසානෙය්දී  ෙලෝක බැංකු 
ව ාපෘතිය අවසන්වීමට  නියමිතව තිබුණත්, සෑම ගමකම වාෙග් 
ගැමි දිරිය වැඩ පිළිෙවළ තුළින්  විශාල මුදල් පමාණයක් ඒක රාශී 
කර, සංගම් පිහිටුවා  ඉතා ෙහොඳට වැඩ කටයුතු කර ෙගන ගියා. 
එක ෙල්කම් වරෙයක්  එක පෑන් පහෙරන්  ඒ  ව ාපාරය අවසන් 
කර දැම්මා.  

ෙම් ව ාපාරය නැවත පණ ගන්වන්නට  පුළුවන් සහභාගිත්ව 
සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන්  පුහුණු වුණු, වැඩ කරපු , ෙසොරකම් 
කරන්ෙන් නැතිව වැඩ කරන්නට දක්ෂ, හදපු ව ාපෘතිවල 
භාරකාරත්වය දරන්නට  පුළුවන්  විශාල පිරිසක් ෙම් ගම්මානවල 
ඉන්නවා. එම නිසා එම ව ාපාර දියුණු කරන්නට ෙම් සමඟම  
පියවර ගන්නටය කියා ගාමීය ආර්ථිකය භාර ඇමතිතුමාට සහ ගරු 
එස්.බී.දිසානායක අමාත තුමාට  අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන්  විවාදයකින් ෙතොරව සෑම 
ෙදනාෙග්ම පශංසාව හිමිෙවලා තිෙබනවා.  විශාල මුදලක්  
අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු, ශිෂ ෙයෝ  පාරට බැහැලා කෑ 
ගහලා,  ෙපළපාළි ගිහින්, සම්මන්තණ තියලා රැස්වීම් තියලා 
ඉල්ලා සිටිෙය්  අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල - රාජ  පතිපාදන- 
වැඩි කරන්නටය කියන එකයි.  මා ළඟ හරියටම සංඛ ාෙල්ඛන 
නැහැ. මට ෙපෙනන විධියට සියයට 5.5කට වඩා  වැඩි  
පමාණයක්   ෙම් වසෙර්දී අධ ාපනය  සම්බන්ධෙයන්  ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් පාසල් පද්ධතිය නවීකරණය කරන්නට, 
විශ්වවිද ාල පද්ධතිය නවීකරණය කරන්නට, උගන්වන 
ගුරුවරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්නට, සම්පත්  
ධාරිතාවය වැඩි කරන්නට  යනාදී ක්ෙෂේතවලට ෙම් මුදල් ෙයොමු  
කර ගන්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනය  පුද්ගලීකරණයට 
ලක් කරනවාය කියන පශ්නය මතු ෙවනවා.   ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා  ඒ පශ්නය මතු කළා. දැන් ෙම් 
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ෙවලාෙව්ත්  අපි ජනපියවාදයට යටවන්ෙන් නැතිව  ෙම් පශ්නය  
යථාර්ථයක් හැටියට  භාර ගන්නට  ඕනෑ. කන්නන්ගර යුගෙය් සිට  
අපි නිදහස් අධ ාපනය ගැන කථා කළාට  ඇත්ත වශෙයන්ම අදත් 
අධ ාපනය නිදහස්ද?  අද නිදහස් අධ ාප න පද්ධතිෙය් ඉෙගන 
ගන්නා දරුවා  පථම වසෙර් සිට  විශ්වවිද ාල අධ ාපනය දක්වාම 
සවසට සල්ලි දීලා ඉෙගන ගන්නවා. නිදහස් අධ ාපනෙයන් 
ඉෙගන  ගත් ගුරුවරු  නිදහස් අධ ාපනය ආරක්ෂා කරනවාද?  ඒ 
අය පුද්ගලික පන්ති දාලා උගන්වනවා.  නිදහස් අධ ාපනෙය් 
පිහිෙටන් ෛවද වරු වුණ අය නිදහස් ෛවද  ෙසේවය ආරක්ෂා 
කරනවාද? එෙහම ෙවලා නැහැ. ෙම් කාලය ඇතුළත   මිනිසුන්ෙග් 
චින්තනෙය්, ෙම් වැඩ ෙකොටස් ෙකෙරන ආකාරෙය් ෙලොකු 
ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අද නිදහස්  අධ ාපනය 
රැක ගැනීෙම් සටන් පාඨය  අපි ෙවනත් තැනක ස්ථානගත 
කරන්නට  ඕනෑ. එදා තිබුණු ආකාරෙයන්ම ෙම්ක කරන්නට 
බැහැ. අෙප් රජය   ෙමොනම ආකාරයකටවත්  ෙම් නිදහස ් 
අධ ාපන වරපසාදය අහිමි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් තිෙබන විශ්වවිද ාල එකක්වත් පුද්ගලීකරණය 
කරන්ෙන් නැතිවා පමණක් ෙනොෙවයි,   මහෙපොළ විශ්වවිද ාලය 
යනුෙවන් නිදහස් අධ ාපන පද්ධතියට  එකතු වන තවත්අලුත් 
විශ්වවිද ාලයක්  ආරම්භ කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ මිස  දැනට ෙම් තිෙබන නිදහස් විශ්වවිද ාල පද්ධතිය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් 
ඊට සමාන්තර වන  යථාර්ථයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා.  ඒක තමයි 
ෙම් රෙට් ෙම් තිෙබන  උසස්  අධ ාපන පද්ධතියට සමාන්තරව 
තවත්  ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල පද්ධතියක් දැනටත් ඇති ෙවලා 
තිබීම. ඒවා මුදාගත්, ෙනොගත් පෙද්ශ හැටියට ඔෙහේ තිෙබන්නට 
හරිනවාද, එෙසේ නැත්නම් ෙම්වා  නියාමනයකට ලක් කරලා ෙම්වා 
ඇතුෙළේ කිසියම් මට්ටමකට  නිදහස් අධ ාපන පෙව්ශයක් සාදා 
ෙදනවාද  කියන එකයි අපි භාර ගන්නට ඕනෑ. අන්න එෙහමයි 
නිදහස් අධ ාපනය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් සටනක් තිෙබනවා නම්, 
අපට ඒක ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා මම හිතනවා, ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කළ අධ ාපනය නඟා සිටුවීෙම් ෙයෝජනා මාලාව ගැන අෙප් පැරණි 
සටන් පාඨ එෙහම්මම ඔසවලා ඒවාට එෙරහිව කථා කරනවාට 
වඩා ෙම් පතිපාදන ඵලදායී ෙලස භාවිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන සංවාදයකට අපි යන්නට ඕනෑ කියලා.  

නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම් පශ්නය වුණත් එෙහමයි. නිල ඇඳුම් ලබා 
දීම සම්බන්ධ කාරණාවත් -අර කිව්වා වාෙග්- කාෙග් ෙහෝ 
ෙචෝදනාවක් ෙහෝ කාට ෙහෝ එල්ල කරන අදහසක් හැටියට 
ෙනොෙවයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිල ඇඳුම් ලබා දීෙමන් 
අතරමැදිෙයෝ රුපියල් මිලියන 900කට වැඩි පමාණයක් උපයා 
ගන්නවා. ඒ රුපියල් මිලියන 900 ඉතිරි කර ගනිමින්, නිල ඇඳුමත් 
ලබා ගනිමින්, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ටත් ඉඩ සලසා ෙදමින්, ඒ 
වාෙග්ම ෙද්ශීය ව ාපාරිකයාටත් ඉඩ සලසා ෙදමින් ඒ කියාවලිය 
නැවත පතිව හගත කිරීෙම් වැරැද්ද ෙමොකක්ද? ආරම්භෙය්දී යම් 
යම් අඩු පාඩුකම්වලට අපට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවයි. ඕනෑම 
අලුත් වැඩක් පටන් ගනිද්දී සියයට 100ක කාර්ය සාධනයකින්, 
සියයට 100ක නිවැරදි භාවයකින් ඒවා අපට ලබා ගන්නට බැරි 
ෙවයි. නමුත් අපි ෙම්ක හරියට කියාත්මක කෙළොත්, කම 
කමෙයන්, කම කමෙයන් අපිට ෙපන්වන්නට පුළුවන් ෙවනවා ෙම් 
රෙට් ආර්ථික කළමනාකරණෙය්දී අපි ෙවනසක් ඇති කරනවා 
කියන එක. ඒක ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙවනසක්.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා දීර්ඝ අය වැය කථාවක් 
කළා. අවුරුදු 5කටම ගැළෙපන්නට තමයි එතුමා කථා කෙළේ. 
ෙමොකද ෙම්ක පදනම් අය වැයක්. පදනම් ලිය විල්ල 
අගාමාත තුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන ෙගොඩක් විස්තර කරන්නට 
අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කියවන්ෙන් නැතිව, අහෙගන 
ඉන්ෙන් නැතිව එළියට ගිහින්, "ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" 
කිව්වාට හරියන්ෙන් නැහැ. අපි අදින් පටන් ගන්නා විවාදය ඉතාම 
සාර්ථක ෙලස ෙම් කරන්නට හදන සාර්ව ආර්ථික පතිසංස්කරණ 

දිහා ඉතාම සුබදායී ෙලස බලන්නත්, අගතිවිරහිත ෙලස විෙව්චන 
ඉදිරිපත් කරන්නත් ෙයොදා ගනිමු. ඒ ඵලදායී විවාදය ඉතාම 
සාර්ථක කියාකාරි සැලැස්මක් හදා ගන්නට රජයට උදවු ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙග් කථාව ෙමතැනින් අවසන් 
කරනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද උෙද් වරුෙව් 

අත වශ  ෙහේතුවක් නිසා මෙග් කථාව සඳහා සඳුදා දිනය කාලය 
ෙවන් කර ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අද දින මට ෙවන් 
කර ඇති කාලය ෙවනත් මන්තීවරයකු ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න, 
මම සඳුදා දින කථා කරනවා. 

 

 
[பி.ப. 3.58] 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்ட உைரமீ  
எனக்கும் உைரயாற்றக் கிைடத்தைமையயிட்  மைலயக 
மக்கள் சார்பாக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேநற்ைறய வர  ெசல த்திட்ட உைரயிேல 
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்தல், 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் தல் மற் ம் நாட் ேல 
இன்ேனாரன்ன மாற்றங்கைள ஏற்ப த் தல் சம்பந்தமாகக் 
குறிப்பிடப்பிடப்பட்ட . பல வர  ெசல த் திட்டங்களின் 
உைரகைள நாங்கள் ேகட் க்கின்ேறாம்; அறிந்தி க் 
கின்ேறாம். பல அரசாங்கங்கைள ம் மைலயக மக்கள் 
பார்த்தி க்கின்றார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்திேல மைலயக 
மக்க ைடய பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல ஒ  கவைலயான 
சம்பவத்ைதத்  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ஐம்பதாயிரம் கள் 
அைமத் க்ெகா ப்பதாக கடந்த அரசாங்கத்தின் வர  
ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த ன்னாள் ஜனாதிபதி இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் ெதாிவித்தி ந்தார். அந்த ஐம்பதாயிரம் 

ட் த் திட்டத்திேல ஆயிரம் களாவ  மைலயக 
மக்க க்குக் கட் க்ெகா க்கப்பட்டதா? அவ்வாேற கடந்த 
அரசாங்கக் கால வர  ெசல த் திட்ட விவாதங்களின்ேபா  
மைலயக மக்க க்கு அைதத் த கிேறாம்; இைதத் த கிேறாம்; 

கைளக் கட் த்த கிேறாம் என்ெறல்லாம் ெபா ப் 
பானவர்கள் இந்த உயாிய சைபயிேல ெபா ப்பற்ற ைறயில் 
நைட ைறக்குச் சாத்தியப்படாத சில க த் க்கைளத் 
ெதாிவித்  மைலயக மக்கைள ஏமாற்றியைதயிட்  
என் ைடய வன்ைமயான கண்டனத்ைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின்மீ ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள்மீ ம் மைலயக மக்கள் ைவத்தி க்கின்ற 
நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமாக இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
அைமந்தி க்கின்ற . அ  எம  மைலயக மக்கைளத்  
தி ப்திப்ப த் ெமன்ற நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மைலயகத்திேல திய கிராமங்களின் அபிவி த்திக்ெகனப் 
திதாக உ வாக்கப்பட் க்கின்ற அைமச்சுக்கு 1000 

மில் யன் பாய் நிதி ம் இந்த 2016ஆம் ஆண்  வர  
ெசல த் திட்டத்திேல ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த நிதிைய 
ஒ க்கித்தந்த மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க க்கு 
மைலயக மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வ டன், அதைன உடன யாக அ ல்ப த் வதன் 

லம் நாட் ல் சீரற்ற காலநிைல நில கின்ற இந்தக் 
காலகட்டத்திேல மைலயக மக்க ைடய 200 வ டகால 
லயத்  வாழ்க்ைகக்கு இந்த அரசாங்கம் ற் ப் ள்ளி 
ைவக்குெமன ம் நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற மைலயக மக்கள் கடந்த 200 
வ டங்க க்கும் ேமலாக லயன் காம்பராக்களிேல 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 2016ஆம் ஆண் க்கான 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒ க்கப்பட் க்கின்ற 
நிதியின் லமாக அவர்க க்குாிய தனி கள் 
அைமத் க்ெகா க்கப்ப ெமன்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இப்ேபா  
ஏற்பட் க்கின்ற .  

ஒ  ட் ல் பத்  வ டங்க க்கு ேமலாக 
வாழ்கின்றவர்க க்கு அந்த கள் ெசாந்தெமன்  இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கேளா, 200 வ ட காலமாக - ஐந்  
பரம்பைரயாக - வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்குச் சட்ட ர்வமான ட் ாிைமைய இந்த 
அரசாங்கம் வழங்குெமன நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். ேம ம், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர் ப் பிரச்சிைன, 
இைளஞர் - வதிக ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைன, 
கல்விப் பிரச்சிைன மற் ம் அவர்க ைடய இன்ேனாரன்ன 
வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைனக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் வர  
ெசல த் திட்டமாக நான் இதைனப் பார்க்கின்ேறன்.  

ன்னாள் ஜனாதிபதி இந்த நாட் ன் நிதியைமச்சராக 
இ ந்த காலகட்டத்திேல எங்க ைடய மைலயக மக்க க்குக் 
கட் க்ெகா ப்பதாக உ தியளித்த 50,000 கள் இன்ன ம் 
கட்டப்படவில்ைல. ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதால் அவர்க க்கு ஒ  
நம்பிக்ைக ம் த் க்க ம் ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
தய கூர்ந்  அதைன நைட ைறயில் சாத்தியப்படக்கூ ய 
வைகயிேல ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  இந்த அரசாங்கத் 
திட ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிட ம் நாம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ேம ம், மைலயக மக்களின் கல்விக்காக 250 மில் யன் 
பாய் நிதிைய ஒ க்கித்தந்த இந்த அரசாங்கத் க்கும் 

ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
அம்மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்நிதி விேசடமாக மைலயக மக்களின் 
கல்விக்ெகனப் றம்பாக ஒ க்கப்பட் ப்பதால் அதன் லம் 
ெப ந்ேதாட்டங்களிேல  காணப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் 
தரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ டன், அங்கு விஞ்ஞான 
ஆய் கூடங்கள் மற் ம் ஏைனய உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ம் ேமம்ப த்தி, க.ெபா.த. உயர்தரத்திேல கணிதம், 
விஞ்ஞானம், வர்த்தகம் ஆகிய பிாி கைள ஏற்ப த் வதன் 

லமாக சிறந்த பட்டதாாிகைள அப்பகுதியி ந்  
உ வாக்கக்கூ ய வாய்ப் ம் உண்டாகும். ஆகேவ, 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் பின்தங்கிய பிரேதசங்களி ள்ள 
பாடசாைலகளில் க.ெபா.த. உயர்தர வகுப் கள் இடம்ெபறக் 

கூ ய விதத்தில் குைறந்த  ஒ  பாடசாைலையேய ம்  
உ வாக்குவ  சாலச்சிறந்ததாக இ க்குெமன நான் 
க கிேறன். அத் டன், ஆசிாியர்களின் பயிற்சிக்ெகனப் 

றம்பாக  நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அங்குள்ள 
பாடசாைலகளி ள்ள ஆசிாியர்க க்கு ைறயான பயிற்சி 
கைள வழங்குவதன் லமாக எங்க ைடய மைலயகக் 
கல்வியிேல ஒ  ரட்சிைய ஏற்ப த்த ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ேதசிய அபிவி த்தி - இந்த நாட் ன் அபிவி த்தி 
ைமயாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல உள்வாங்கப் 

பட் க்கின்ற . ேதசிய அபிவி த்தி, திய ெதாழில்b 
வாய்ப் கைள உ வாக்குதல் என்பவற்றின் லமாக இந்த 
நாட் ேல ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இைணந்  
ெசயற்ப வ  எம்ேபான்ற சி பான்ைமயின மக்க க்கு  
நல்லெதா   எதிர்காலத்ைத   ஏற்ப த் ம். இ  சந்ேதாசமான 
ஒ  விடயமாகும். இதைனயிட்  இந்த அரசாங்கத் க்கு எம  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ேம ம், ம பான வாிையக் கூட் யதற்கு எம  
சந்ேதாசத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்வ டன்,  மைலயகத்தில் 
காணப்ப கின்ற ேதைவயற்ற ம பானசாைலக க்கு 

விழா ைவப்பதற்கான ஏற்பா கைள ம் இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அம் 
மக்க க்கு இன்  ேதைவப்ப வ  கல்வியாகும். எனேவ, 
அங்கு பாடசாைலகைள ம் விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கைள ம் 
நி ங்கள். ஆனால், அப்பிரேதசங்களில்  ம பானசாைல 
கைள ெமன்ேம ம் திறப்பதற்குாிய அ மதிப்பத்திரங்கைளத் 
தய ெசய்   வழங்காதீர்கெளன  நிதியைமச்சர் அவர்களிடம் 
தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இந்த அரசாங்கம் மைலயக மக்க க்குத் தனி கைள 
அைமத் க்ெகா ப்பதற்ெகன ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி, 
அதற்ெகன நிதிெயா க்கி ள்ள . இந்தத் தனி கைள 
அைமக்கின்ற அேதசந்தர்ப்பத்தில், பாடசாைலக் கல்வி 
அபிவி த்தி மற் ம் ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளின் 
சுகாதாரம் சம்பந்தமாக அங்கு காணப்ப ம் இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனகைள ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அத் டன், அரசாங்கத்தால் ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட அங்கி க் 
கின்ற 61 ைவத்தியசாைலகளில் ைவத்தியர்களின் குைறபா ம் 
தமிழ் ேபசக்கூ ய தாதிமார் குைறபா ம்  காணப்ப கிற . 
ஆகேவ, அரசாங்கம் அங்கு நில ம் ெவற்றிடங்கைள  
நிரப் கின்றேபா , அந்தந்தப் பிரேதசங்கைளச் சார்ந்த 
மைலயக  இைளஞர், வதிக க்கு உகந்த ெதாழில்வாய்ப்  
வழங்குவைதக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.  

இன்  சுற் லாத் ைறையப் பற்றிப் ேபசும்ேபா  இந்த 
நாட் ேல மைலயகத்ைத எவ ம் மறந் விட யா . இந்த 
நாட் ேல வெர யா, ப ைள ஆகிய  பிரேதசங்கைளப் 
ேபால ஒ  சுந்தரமான காட்சிையக் காணக்கூ ய, 
சுற் லாத் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய ேவ  
பிரேதசங்கள் கிைடக்காெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
"Small England" என்  கூறப்ப கின்ற வெர யாவி ம் 
ப ைளயி ம் இயற்ைகக் காட்சிகள் இ க்கின்றன. எனேவ, 
ஊவா மற் ம் மத்திய மாகாணங்கைள உள்ளடக்கிச் 
சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த் வதன் லம் அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள இைளஞர், வதிக க்கும் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்கி, இந்த நாட் க்கு அந்நியச் ெசலாவணி 
ைய ம்  ெபற் க்ெகாள்ள ம். சுற் லாத் ைறைய 
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அபிவி த்தி ெசய் ம்ெபா , ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசத்தி ம் 
தனியார் ைற ேஹாட்டல்கள், பயிற்சிப் பாடசாைலகள் 
ேபான்றவற்ைற உ வாக்குவதன் லமாக ம் அப்பிரேதசவாழ் 
இைளஞர்க ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைனகைள 
நிவர்த்தி ெசய்யக்கூ யதாக இ க்குெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ைற ழ்ச்சி கண் வ கின்ற . 
ேதயிைலயின் விைல ழ்ச்சி காரணமாக ேதாட்டத் ைற 
மக்கள் இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் க் 
ெகாண்  இ க்கின்றார்கள். ஆங்காங்ேக ேதாட்டத் ெதாழிற் 
சாைலகள் டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. இவற்ைறச் 
சுற் லாத் ைறப் பாடசாைலகளாக மாற்றிேயா அல்ல  
ேஹாட்டல்களாக மாற்றிேயா இைளஞர்க க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கலாம். அதற்குாிய 
ஏற்பா கைள ம் இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய் ம்ேபா  எங்க ைடய மக்களின் பிரச்சிைன 
கைளப் பாாிய அளவில் தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்குெமன நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

கிராமிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் 
ேநாக்கில், திய கிராமிய டைமப் த் திட்டங்கைள 
அ ல்ப த் ம் இந்த அரசாங்கமான , ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதி ம் 

ைமயான கவனத்ைதச் ெச த்தியி ப்பைத உ திப் 
ப த் ம் வைகயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். 
காணி அபிவி த்திக் கட்டைளச் சட்டம், சுவர்ண மி ேபான்ற 
ெசாந்தமாக ட்  உாிமப்பத்திரம் வழங்கும் திட்டம் 
ேபான்றைவ எம  ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கும் அறி கப் 
ப த்தப்படேவண் ம். அவர்க க்கும் அவற்ைறப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு  இந்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

இன்  எம  பிரேதசத்தி ள்ள பல பாடசாைலகளில் 
ஆய் கூடங்கள் இ ந்தா ம்கூட, சில வசதிக் குைறபா கள் 
காணப்ப கின்றன. இந்த அரசாங்கமான , நிரந்தர ஆய் கூட 
வசதிகளற்ற பாடசாைலகளில் விஞ்ஞானக் கல்விைய 
ேமம்ப த் வதற்காக 2016ஆம் ஆண் க்கு 450 மில் யன் 

பாைய ஒ க்கியி க்கின்ற . ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
க க்குச் சுகாதார வசதிகள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள வழங்கி, உபகரணங்கைளப் னரைமப்பதற்கும் 
ேமம்ப த் வதற்குமாக 250 மில் யன் பாைய ஒ க்கித் 
தந்தி ப்ப  எமக்குச் சந்ேதாசமாக இ க்கின்ற .  

அேதேபான் , ெதாழிற்பயிற்சி மற் ம் ெதாழில் ட்பக் 
கல்வி சம்பந்தமாக ம் கூ தலான கவனம்ெச த்தப்பட் , 
அதற்காக 400 மில் யன் பாய்க்கு ேமற்பட்ட ெதாைக 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . நான் ன்  கூறிய ேபால 
ெதாழில் ட்பக் கல்விைய ேமம்ப த் ம் வைகயில், 
மைலயகத்திேல டப்பட் க்கின்ற ேதயிைலத் ெதாழிற் 
சாைலகைள ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களாக மாற்ற ம். 
ேதாட்டக் கம்பனிகள் ெவ மேன ெப ந்ேதாட்டங்கைளப் 
பாரெம த் க்ெகாண் , வ மானம் தரக்கூ ய ேதாட்டத் 
ெதாழிற்சாைலகைள ைவத்தி க்கின்றன. இதற்குக் 
காரணம் ேகட்டால், அ  "silent factory" என்  
கூ கின்றார்கள். அதைன ஏற் க்ெகாள்ள யா . அந்தப் 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற இைளஞர், வதிக க்குப் 
பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு - ெதாழில் ட்பக் கல்விைய 
வழங்குவதற்கு அவற்ைறத் ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களாகச் 
ெசயற்ப த்த ெமன நான் இங்கு பிேராிக்கின்ேறன்.  

அேதேபான்  சுகாதாரத் ைறையப் ெபா த்தவைரயிேல 
ெப ந்ேதாட்டப்பகுதி ைவத்தியசாைலகள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. அவற் க்கு "அம் லன்ஸ்" 
வண் கள் ேதைவயாக இ க்கின்றன; சில உபகரணங்கள் 
குைறவாக இ க்கின்றன. அவற்ைற ம் சுகாதார அைமச்சின் 

லமாகப் ெபற் க்ெகா ப்பற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் ம். அதற்கும் ஏராளமான நிதி ஒ க்கப் 
பட் ப்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசங்களில் தபால் ேசைவயான  
இன்ன ம் சாியான ைறயில் ைம ெபறவில்ைல. 
அங்குள்ள ெப ந்ேதாட்ட இைளஞர்க க்கு தபால் 
ேசைவ டன் ெதாடர் ைடய நியமனங்கைள வழங்கி, அதைன 

ைமயாகச் ெசயற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

இன்  மைலயகத்திேல காலநிைல மாற்றத்தின் 
காரணமாக அைனத் ப் பிரேதசங்களி ம் மண்சாி கள் 
ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. கடந்த வ டம் 
ெகாஸ்லாந்ைத - மீாியெபத்ைதயில் இடம்ெபற்ற மண்சாிவி 
னால் ஏற்பட்ட அவலநிைல காரணமாக இன்  நாங்கள் 
அரசியல் ாீதியாக ம் ச க ாீதியாக ம் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ேறாம். எனி ம், இதைனத் தனிப்பட்ட நபேரா, 
தனிப்பட்ட அைமச்ேசா சீர்ெசய்ய யா . ேநற் ம் ேநற்  

ன்தின ம் ெபய்த மைழயின் காரணமாக மீாியெபத்ைத 
பிரேதசம் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தப் 
பிரேதசத்தில் மக்கள் வாழ மா? என்பேத ேகள்விக் 
குறியாக இ க்கின்ற . அவர்கைள அந்தப் பிரேதசத்தி ந்  

ற்றாக அகற்றி, ேவெறா  திய இடத்தில் கு யமர்த் வதற் 
குாிய நடவ க்ைககைள நாம் ெசய்யேவண் ம். அதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இவ்வாறான மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி  
மைலயகத்ைதப் பாாிய அளவில் அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம், 
ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாக இன் வைர 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மக்கள், இந்த நாட் ன்மீ  ெமன்ேம ம் அன்  
ெச த் பவர்களாக இ ப்பார்கள் என்பைத நான் இங்கு 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් Budget 
එෙක්දී tourism ගැන කථා කරලා තිෙබනවා.  ෙම් tourism කියන 
එක කන්ද උඩ රට නුවරඑළිය සහ බදුල්ල වාෙග් පෙද්ශවලට වඩා 
දියුණු කරන්න පුළුවන් තවත් පෙද්ශ තිෙබනවා කියලා මට 
හිතන්න අමාරුයි. නුවරඑළියට "Small England" කියනවා. 
නුවරඑළිෙය් තමයි එදා සිටම tourism industry එක develop 
වුෙණ්. ෙම් tourism industry develop කරන ෙකොට වතුවල වසා 
දමා තිෙබන factories ටික ඔක්ෙකෝම hotel schools කරන්න 
පුළුවන්. අලුතින් hotels නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න 
තරුණ තරුණියන්ට රැකිරක්ෂා ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ පෙද්ශ 
තවත් සංවර්ධනය කරන ෙකොට national economy එකත් 
develop ෙවනවා. ඒ වතුකරෙය්, ගෙම්  ජීවත් වන තරුණ 
තරුණියන්ට රැකිරක්ෂා ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

දැන්  සම්පූර්ණෙයන්ම, කන්ද උඩ රට වතු companiesවලට 
භාර දීලා.  ඒ companiesවලින් ඒවා පාලනය කරෙගන යනවා. 
සමහර factories වහලා. සමහර ෙත් වතු ඔක්ෙකෝම කැෙල් 
ෙවලා. දැන් ෙත් ගස්වල දළු ෙනොෙවයි කඩන්න තිෙබන්ෙන්. ෙත් 
වතුවල ඌරන් ඉන්නවා, ෙපො ළඟුන් ඉන්නවා. දැන් ෙකොටිත් 
ඉන්නවා.  ෙකොටි පැටවුනුත් ඉඳලා තිෙබනවා. වැස්ස කාලයට 
කූඩැල්ලන් නිසා ඒ ජනතාව දුක් විඳිනවා.  අව්ව කාලයට තවත් 
පශ්නවලට මුහුණ පානවා.  ඒ වාෙග්ම වැස්ස කාලයට  earth slips 
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සිදු වනවා.  ඒ ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්  අවුරුදු 200ක් විතර පැරණි 
ලැයිම් කාමරවල. දැන් ඔක්ෙකෝම slip ෙවලා. පාසල් 
පවත්වාෙගන යන්නත් බැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන් තීතුමනි, මා හිතන විධියට  ෙම් Budget 
එක ෙහොඳයි. ෙම්ක ජාතිවාදය නැති ෙහොඳ ආණ්ඩුවක්. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන  ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත තුමාත් හදාපු ෙම් අය වැය ෙකෙරහි වතුකරෙය් ජනතාව 
හැටියට අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ඡන්ද නැතිව කිසිම ජනාධිපතිවරයකු ෙම් රෙට් පත් 
වුෙණ් නැහැ.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා ආර්. 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
ජනාධිපතිතුමිය, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියන ෙම් හැම 
ජනාධිපතිවරයකුටම වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්ද දීලා තිෙබනවා.  
වතුකරෙය් ජනතාව ෙම් රටට ආදරය කරන ජනතාවක්. හැමදාම ඒ 
අය දළු කඩනවා. ෙම් රටට ෙගෙනන්ෙන් නැති එකම ෙද් ෙත් 
ෙකොළ විතරයි. හැමදාම ෙත් ෙබොන අය  ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා 
නම් ඒ අය දන්නවා ඇති, ෙම් ගරු සභාෙව් අපට පැය ෙදක තුනක්  
වාඩි ෙවලා ඉන්න බැහැ, ෙත්  ෙබොන්න canteen එකට දුවලා 
යනවා. ඒ  ෙත් ෙකොළ හදන්ෙන්  වතුකරෙය් ජනතාව දුක් විඳලයි.  
කූඩැල්ලන් ෙල් ෙබොනවා. ඒ ජනතාවට ඉන්න ෙගවල් නැහැ. 
ෙගවල් ඔක්ෙකෝම slip ෙවලා. හැමදාම දුක් විඳිනවා. 
ෙකොස්ලන්ෙද් ජනතාව අවතැන් ෙවලා අවුරුද්දයි. ඒ අය තවමත් 
ෙගවල් නැතිව ඉන්නවා. එෙහේ යුද්ධය තිබුෙණ් නැහැ. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධය ගැන කථා ෙකරුණා. නමුත් වතුකරෙය් 
යුද්ධය තිබුෙණ් නැහැ.   

එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙගවල් 50,000ක් හදලා ෙදන්නම් 
කියලා කිව්වා. නමුත් තවම අපට ෙගවල් 1,000ක්වත් හදලා 
දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කියලා තිෙබනවා, 
සින්නක්කර ඔප්පු ෙදනවා කියා. අපට හරි සන්ෙතෝෂයි. ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ, ෙම් 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුතු කිරීම ගැන.  ඒ ජනතාව ඒ නිවාසවල 
අවුරුදු 10ක් ජීවත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔප්පු ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. ඒ අයෙග් පරම්පරා අවුරුදු 200ක් තිස්ෙසේ ජීවත් වනවා.  
එෙහම බැලුෙවොත් ඔප්පු 5ක්, 10ක් ෙදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
ඔප්පු ටික ෙදන්න ෙවනවා.  

මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අෙප් 
හිටපු ඇමතිතුමාෙගන්. වෘත්තීය සමිති තිෙබනවා. ඒ අයත් එතුමාට 
සහෙයෝගය ෙදයි. වතුකරෙය් සහෙයෝගය එතුමාට තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාව අහිංසක ජනතාව. වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
කන්ද උඩ රට ඉන්න සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීතුමන්ලා  
දන්නවා. ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම  එකතු ෙවලා 
ෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  විෙශේෂ ගම්මාන 
බිහි කරලා,  වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ළමයින්ෙග් අධ ාපනය 
සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂ අවධානයක් අපි ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
ෙකොම්පැනිකාරයින් ටික දැන් ෙම්වා අරෙගන අපිව විහිළුවට ලක් 
කරලා. වතු ඔක්ෙකෝම වහනවා. ෙම්වා ජාතික වස්තූන්. ආණ්ඩුෙව් 
ෙද්ෙපොළ. ෙම්වා rent එකට අරෙගන,  lease එකට අරෙගන  
වහලා දාලා විනාශ කරලායි තිෙබන්ෙන්. ගස් කපනවා, factories 
ටික ගලවලා විකුණනවා, ජනතාවෙග් වැඩ නවත්වා තිෙබනවා. 
ෙම් වැෙඩ් කරන්න ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම්කට ෙවනත් කමයක් 
හදන්න කියලා මා   Finance Ministry එකට ෙයෝජනා කරනවා. 
ඒ වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ.  Golden shareholder හැටියට ඉන්ෙන්    
Secretary to the Treasury.   Secretary to the Treasury ෙගන් 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් වතුකරෙය් ඉන්න ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීතුමන්ලා අරෙගන team එකක් පත් කරන්න කියලා. විෙශේෂ 
Supervising Committee එකක් හදන්න කියලා. Committee 
එකක් හැදුවාට පස්ෙසේ අපි වාර්තා ෙදන්නම්. අපි පැය 24ම 
වතුකරෙය් ජනතාව එක්කයි ඉන්ෙන්. වතු companiesවලින් 
ආණ්ඩුව රවටනවා. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙගවල් හදන්න ඉඩම් ඉල්ලන්න ගිෙයොත් ආණ්ඩුව සල්ලි 
ෙදනවා. ඉඩම් ෙවන් කරන්න කිව්වාම ෙකොම්පැනිකාරයින් ළඟට 
ගිහිල්ලා අපි වඳින්න ඕනෑ.   ෙදයිෙයෝ ඉඩ ෙදනවා, පූසාරිලා තමයි 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. ආණ්ඩුව Budget එෙකන් සල්ලි ෙවන් 
කරනවා, ෙගවල් හදන්න. ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ලියුම් ලියනවා. 
RPC එකට කියනවා. Golden shareholder ට කියනවා. 
Companies වලට කියනවා. ඊට පස්ෙසේ Plantation Industries 
Ministry එෙක් PMM Division  - Plantation Management 
Monitoring Division - එකට කියනවා. ෙම් හැෙමෝටම ලියුම් 
දීලා එනෙකොට බබා හම්බෙවලා අවසානයි. අවුරුද්දත් අවසානයි. 
ආණ්ඩුවත් භාර අරෙගන ෙම් පැත්ෙතන් සල්ලිත් දීලා. නමුත්, 
ෙගවල් නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා Finance 
Minister  හැටියට ඇවිල්ලා කිව්වා, "වතුකරෙය් ෙගවල් 50,000ක් 
හදනවා" කියලා. ෙගවල් 50,000 ෙකොෙහේද හදලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙකෝ ෙගවල්? ෙගවල් 50,000ක් ෙනොෙවයි, ෙගවල් 1000ක්වත් 
හදලා තිෙබනවාද? අපට වතුකරයට යන්න බැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාව අපව විශ්වාස කරලා තමයි ඡන්දය ලබා දීලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව්. අපි ඒ ඡන්ද ලබා ෙගනයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. දැන් ඒ ජනතාව දුක් විඳිනවා.  

இன்  ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கள் ன்பமைட 
கின்றார்கள். அவர்கள் 53,000, 100,000, 70,000 என்  
எங்க க்குப் ெப மளவில் வாக்குகைளக் ெகா த் , ெபாிய 
எதிர்பார்ப் க்க டன் பாரா மன்றத் க்கு அ ப்பினார்கள். 
அவர்க க்கு கைள அைமத் க் ெகா க்காவிட்டால், 
அங்குள்ள இைளஞர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்காவிட்டால், நாங்கள் எவ்வா  அந்த 
மக்க க்கு கம்ெகா ப்ப ? எம  ச கத்ைத நாம் ஏமாற்ற 

யா . வடக்கு, கிழக்கிேல இடம்ெபற்ற த்தத்ைதப் பற்றிப்  
ேபசுகின்ேறாம். மைலயகத்திேல த்தம் இ க்கவில்ைல. 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர், நிதி அைமச்சர் உட்பட 
அைனத்  அைமச்சர்க ம் நல்ல விடயங்கைளச் 
ெசய் ம்ெபா , அந்த அரசாங்கங் க க்கு மைலயக 
மக்களாகிய நாங்கள் என் ேம ைமயான ஆதரைவக் 
ெகா த்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, மைலயக மக்க ைடய 
அன்றாட வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த் வதி ம் ெபா ளா 
தாரத்ைத உயர்த் வதி ம் அவர்க ைடய உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ேமம்ப த் வதி ம் அரசாங்கத் க்கு 

ைமயான ெபா ப் ம் கடைம மி க்கின்ற .   

මම හිතන හැටියට ෙම් ආණ්ඩුවට පමණක් ෙනොව හිටපු 
ආණ්ඩුවටත් ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට ෙලොකු 
වගකීමක් සහ යුතුකමක් තිෙබනවා, වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
බලන්න. වතුකරයට ඇවිල්ලා බලන්න එහි ජනතාව ෙකොයි තරම් 
දුක් විඳිනවාද කියලා. ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ටිකට ෙම් නීති දමන්න. 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ටික ෙමහි ෙගන්වා ගන්න. ඒ agreement එක 
මාර්තු මාෙසේ 31ෙවනි දා අවසන් වුෙණ්. අද ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
21ෙවනි දා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් හාම්පුතාලාෙග් සංගම් ටික තවම එකඟතාවකට 
ආෙව් නැහැ. දවසකට රුපියල් 1,000ක පඩි ලබා ෙදන ෙලස 
ඉල්ලුවා. කූඩැල්ෙලෝ කාලා, ඌෙරෝ ගහලා, ෙදබරු කාලා 
කම්කරුෙවෝ ඉස්පිරිතාල ෙය් ඉන්නවා. ෙම් තරම් දුක් විඳින ෙම් 
ජනතාවට දවසකට රුපියල් 1,000ක පඩි ලබා දීමක් කරන්න 

591 592 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ්  මහතා] 
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තවමත් ෙම් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ආෙව් නැහැ; කථා කෙළේ නැහැ. 
සාකච්ඡා කළා, සාකච්ඡා කළා, මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා ෙනොවැම්බර් 
මාසය ෙවනතුරු. තවමත් ෙත් දළුවලට මිල ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ඒ ජනතාව හිතනවා ෙමතරම් කාලයක් යනවාද කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව ගැන කථා 

කරනවා නම්, දවසක් කථා කළත් මදියි. වතුකරෙය් ජනතාවට ගරු 
අගාමාත තුමා ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසය තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනොව වතුකරෙය් ජනතාව ලක්ෂ ගණනක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපට අයිතිය 
තිෙබනවා එතුමාෙගන් ෙම්වා අහන්න. එම නිසා ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත තුමා ගැනත්, ෙම් ආණ්ඩුව ගැනත් ෙම් 
වතුකරෙය් ජනතාව සම්පූර්ණ විශ්වාසය තබා ෙගන ඉන්නවා. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව අපව රැවටුවා වාෙග්, ෙම් යහ පාලනෙය් ආණ්ඩුව 
කවදාවත් අෙප් ජනතාව රවටන්ෙන් නැහැ කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. එම නිසා වතුකරය නිෙයෝජනය කරන අපි මන්තීවරුන් 
හත්ෙදනාම ෙම් Budget එකටත් සම්පූර්ණ  සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ආණ්ඩුවටත් දිගින් දිගටම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා. අෙප් වතුකරෙය් ජනතාව ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.22] 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට අතරමැදි යුගයක 

තිෙබන ෙවලාවක, ආර්ථික පතිසංස්කරණ අවශ  ෙවලාවක, පසු 
ගිය කාලෙය්දී ආර්ථික වශෙයන්; සාමාජීය වශෙයන්; 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ඉතාම අඳුරු යුගයක තිෙබන ෙවලාවක 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්තුමා වශෙයන් සිටී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එකතු වුෙණ්. ෙම් රෙට් අඳුරු යුගය නිමා කරමින් යහ පාලනය 
ෙගනැල්ලා, ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය දින 100ෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ 
ව වස්ථා පතිසංස්කරණ ෙගනැල්ලා යහ පාලනෙයන් ෙම් රට 
සමාජ ගත කළා. ඉන් අනතුරුව එළෙඹන පථම අය වැය ෙකටි 
කාලීන, මැදි කාලීන හා දිගු කාලීන ඉලක්ක සහිතව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් මඟෙපන්වීම යටෙත් 
මුදල් අමාත  ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. 
එතුමාටත්, මුදල් අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාටත් පථමෙයන්ම 
අෙප් පණාමය  පුද කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් දිනෙය් අෙප් මුදල් 
අමාත තුමා ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී  සුළං කණ්ඩායෙම් 
විපක්ෂෙය් ඉන්න කිහිපෙදෙනක් නැඟිටලා ගියා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙම් අය වැය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ආර්ථිකය 

කළමනාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඒ 
ෙගොල්ලන්ට කිසි දැනුමක් ෙහෝ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා යැයි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, පසු ගිය කාලෙය් අපි 
දැක්ක ආකාරයට ෙත් කඩයක් කරන විධියට, ගෙම් සිල්ලර 
කඩයක් කරන විධියට තමයි ඒ ෙගොල්ලන් අය වැය ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් 
නැති ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි එදා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. එෙහයිෙයෝ ටිකක් අත්පුඩි ගහලා, අත උස්සලා, ඒක 
අනුමත කළා. අත්තෙනෝමතික පාලනයක් තුළ කියාත්මක වුණු 
කළුකඩ ආර්ථිකයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන යහ 
පාලන රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පැතිකඩ ගණනාවක් තිෙබන 
බව. විෙශේෂෙයන්ම බිම් මට්ටෙම් ජනතාවට, අඩු ආදායම් ලාභී 
ජනතාවට අතුරු අය වැෙයන් ලබා දුන්නාට අමතරව සහන විශාල 
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා කියන එක අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ළදරු කිරි පිටි මිල, කිරි පිටි මිල, භූමිෙතල් මිල අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ගෑස් මිල රුපියල් 150කින් අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අල, ලූනුවලට සහතික මිලක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
සඳහන් කළා, ළදරු කිරි පිටි මිල අඩු කිරීම ෛවද වරෙයක් 
හැටියට එතුමා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි පසු ගිය 
කාලෙය් ෙහොරකමට, වංචාවට, දූෂණයට ඔඩු දුවන්න දීලා බාල 
ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා සිදු වුණු වකුගඩු ෙරෝග ව ාප්තියට 
ෛවද වරෙයක් විධියට එතුමා එකඟද කියලා අපි පශ්න කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා 
ෙම් අය වැය තුළ පියවර ගණනාවක් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවට නිවසක හිමිකම ලබා දීම සඳහා සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම අලුෙතන් නිවාස දහසක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහාත්, පදිංචි නිවසට වසර දහයක හිමිකම් තිෙබනවා නම් 
ඔප්පු ලබා දීම සඳහාත් අර ෙගන තිෙබන කියාමාර්ගය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙහේතුව, ගෙම් 
භාෂාෙවන් කියනවා නම් වැටිලා ඉන්න තමන්ෙග්ම තැනක් ලබා 
ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුව අවශ  කටයුතු සිදු කර තිෙබන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ධීවර 
කර්මාන්තය ෙදස බලන විට ධීවර කාර්මිකයන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
දහයක රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීම ධීවර කර්මාන්තෙය් දියුණුව 
සඳහා ෙගන ඇති ඉතාමත් ධනාත්මක පියවරක් කියලා අපි විශව්ස 
කරනවා.  

ගම නගා සිටුවීම සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්, පසු ගිය අය 
වැෙයන් ෙම් වසර සඳහා ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 
දහයක් තමයි ෙවන්  වුෙණ්. නමුත් 2016 වර්ෂය සඳහා අය වැෙයන් 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන් සියයට 50ක වර්ධනයක් ලබා දීම 
ඉතාම පගතිශීලි පියවරක් කියා මා හිතනවා. 2020 වර්ෂය වන විට 
එක ගාම නිලධාරි වසමකට අඩු ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ පනහක 
මුදලක්වත් ෙවන් කරන්න ෙම් රජයට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා අපි 
පාර්ථනා කරනවා.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියලා 
සහනාධාරයක් හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ ආණ්ඩුව තුළ ආර්ථිකය තනිකරම 
හැසිෙරව්ෙව් සෑම ක්ෙෂේතයකම නිෙයෝජිතයන් මාර්ගෙයන්. ෙම් 
නිෙයෝජිතයන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙද්ශීය ව වසායකයින්ට 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා කියලා ෙපොෙහොර ෙගන්වූවා. ෙපොෙහොර 
ෙගන්වූෙව් ෙකොෙහොමද? විශාල ෙකොමිස් මුදලකට ඉතාම බාල 
ෙපොෙහොර ෙගන්වූවා. ෙගන්වලා, ෙම්  රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ ය, 
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කෘෂිකර්මාන්තය විනාශ කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
කෘෂිකර්මාන්තෙයන් ලැෙබන අස්වැන්නත් සම්පූර්ණෙයන්ම 
අඩාළ කරලා ෙම් රට විනාශ මුඛයට ෙගන ගියා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගොවීන්ට රුපියල් 25,000ක් ලබා දීම හරහා ෙම් ෙහොරකම 
නවත්වන්නත්, වකුගඩු ෙරෝගය ව ාප්ත වීම පාලනය කරන්නත්, 
ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් කර්මාන්තය සඳහා තමන්ට අවශ  පරිදි 
ගුණාත්මකභාවෙයන් පිරි ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාව 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. පාවහන්, 
සළුපිළි ඇතුළු පධාන භාණ්ඩ දහයක මිල අඩු කිරීමත් ආර්ථික 
වශෙයන් ඉතාම දූරදර්ශි ඉලක්කයක් කියා මා හිතනවා. අද 
සංචාරකයන් විශාල පමාණයක් ලංකාවට එන බව අපි දන්නවා. ඒ 
එන පමාණයට සාෙප්ක්ෂව ලැෙබන ආදායම පමාණවත්ද කියන 
එක ගැනත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙයන් අර 
ෙගන තිෙබන පියවර ධනාත්මකයි කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 
අෙප් රට තුළ සංචාරකෙයක් දිනකට ෙඩොලර් 200ක් වියදම් 
කරනවා නම් ෙම් හරහා ඔහුට ෙඩොලර් 400ක් වියදම් කිරීම සඳහා 
උත්ෙත්ජනයක් ලැෙබනවා යන්න මාෙග් විශ්වාසයයි. එෙසේ 
උත්ෙත්ජනයක් ලැෙබනවා නම් තවත් සංචාරකයින් විශාල 
පමාණයක් අෙප් රටට ආකර්ෂණය වීම හරහා ඍජු හා වක රැකියා 
අවසථ්ා ඇති ෙවනවා වාෙග්ම තවත් සංචාරක ස්ථාන ආරම්භ 
කිරීෙම් හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ හරහා අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි 
කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් රට 
තුළ සිටින ඉහළ මධ ම පාන්තිකයන් සිංගප්පූරුවට, 
මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා වියදම් කරන මුදල්වලින් සැලකිය යුතු 
ෙකොටසක් අෙප් රට තුළ රඳවා ෙගන ඒ මුදල් අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහා දායක කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා 
කියා මම විශ්වාස කරනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටට දියුණු ෙවන්න විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ෙග් ආෙයෝජන  අත වශ යි. රජෙය් රැකියා ලබා 
ෙදමින් රජෙය් මැදිහත්වීම මත පමණක් ෙලෝකයත් එක්ක තරග 
කරන්න පුළුවන්, එෙහම තරග කරලා ජයගහණය කරන්න 
පුළුවන් රටක් බවට අෙප් රට පත් කරන්න පුළුවන්ෙවයි කියලා 
අපට හිතන්න අමාරුයි.  පසු ගිය කාලෙය් සියයට 10, සියයට 15 
සිට සියයට 50 සියයට 100 දක්වා ෙකොමිස් ගහන්න ෙගනා නීති 
ලිහිල් කරලා ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කරමින් චීනයට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝ පය 
ඇෙමරිකාව වැනි රටවලට ලංකාව තුළ ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
දිරිමත් කරන ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබීම අෙප් රෙට් අනාගතය 
සම්බන්ධව, අෙප් රෙට් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සම්බන්ධව, 
ආෙයෝජන වර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව  සුබවාදී බලාෙපොෙරොත්තු 
ඇති කර ගන්න පුළුවන් කාරණයක් හැටියටයි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

එපමණක් ෙනොෙවයි ජනතාවට තුන්ෙව්ල කාලා ඉන්න පුළුවන් 
වාතාවරණය හදනවා වාෙග්ම; ජීවත් වන්න ෙගයක හිමිකමක් 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ආෙයෝජන දියුණු කරනවා වාෙග්ම, 
දීර්ඝකාලීන ඉලක්කයන් සහිතව අ  ෙප් රට තුළ අධ ාපනෙයන් 
පිරිපුන් සමාජයක් බිහි කරලා ෙලෝකෙය් උගත්කමින් බුද්ධිෙයන් 
ඉහළ සමාජ මට්ටමක් නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා ශී ලංකාව දියුණු 
රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා අධ ාපනයට රුපියල් බිලියන 90ක් 
පමණ අය වැෙයන් ෙවන් කළ ආණ්ඩුවක් මෑත කාලෙය් තිබුණාය 
කියලා මා විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හරහා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් විධියට රුපියල් බිලියන 90ක් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? පාසල් නඟාසිටුවන්න පමණක් ෙනොෙවයි, 
ගුරුවරුන්ට අඛණ්ඩ පුහුණුව ලබා ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික 

සම්පත් සංවර්ධනය වැඩි කරලා ගුණාත්මක සංවර්ධනය අෙප්ක්ෂා 
කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට ෙමයින් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වි ෙශේෂෙයන්ම ගරු අධ ාපන 
අමාත තුමාෙග්  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පසල" කියන සංකල්පය 
අපි අගය කළ යුතුයි.  අද හැම ෙදමවුපියකුම උත්සාහ කරන්ෙන් 
තමන්ෙග් දරුවා ජනපිය පාසලකට දමන්නයි.  ඒ තදබදය නිසාම 
අද ජනපිය පාසල්වලට විශාල පතිපාදන පමාණයක් ලැෙබන 
කමයකුත් ජනපිය නැති පාසල්වලට පතිපාදන ෙනොලැෙබන 
කමයකුත් තිෙබන බව අපට ෙපෙනන්නට තිබුණා. මෙග් 
ෙකොෙලොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ගත්තාම අපට 
තිෙබන්ෙන් එකම ජනපිය පාසලයි. ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත්වන හැම 
ෙදමවුපියකුම උත්සාහ කරන්ෙන් ඒ ජනපිය පාසලට දරුවා 
දමන්නයි. අෙනක් පාසල් 19ටම දරුවන් දැමීම සඳහා 
ෙදමවුපියන්ෙග් උනන්දුවක් නැහැ. ජනපිය පාසලක එක 
පන්තියකට දරුවන් 35 ෙදනකුට සීමා කරලා, අෙනක් පැත්ෙතන් 
අවට තිෙබන පාසල් දියුණු කිරීම හරහා ඊළඟ අවුරුදු පහ ඇතුළත 
හැ ම ෙදනාටම සමානව ෙබදී යන අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය 
වර්ධනය වන වැඩ පිළිෙවළක් බිහි ෙවයි කියලා අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්.  ඒ සඳහා  තිෙබන ෙහොඳම 
උදාහරණය ෙමයයි.  ඒ කාලෙය් රාජකීය විද ාලයට තිෙබන 
තදබදය වැඩිකම නිසා තමයි එවකට පැවැති ආණ්ඩුව ෙභෞතික 
සම්පත් සංවර්ධනයක් සහිතව ගුණාත්මකභාවෙයන්  ඉතා ඉහළ 
පතිඵල අෙප්ක්ෂාෙවන්  ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද ාලය ආරම්භ 
කෙළේ. අද රාජකීය විද ාලයත් එක්ක බලන ෙකොට ඒ විධියට 
ආරම්භ කළ ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද ාලය විශාල දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා. අන්න ඒ විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා  ෙම් 
රුපියල් බිලියන 90ක පතිපාදන මුදලින් ගුණාත්මක පතිඵල 
අෙප්ක්ෂා කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කරන්න. 
ඒ අනුව  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන වැඩසටහන හරහා 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම පාසල් දියුණු කරලා, 
රෙට් අධ ාපනය දියුණු කරලා  දරුවන්  ජනපිය පාසල්වලට 
දමන්න ෙද්ශපාලනඥයන් පසුපස යන යුගය නිමා කිරීමට ගත් 
උත්සාහය සම්බන්ධව ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අද මන්තීවරයකුෙග් මහජන දවසට පැමිෙණන අයෙගන් 
සියයට 25ක් 30ක් පමණ එන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවා ජනපිය 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්නයි. ෙම්ක පශ්නයක්.  නවක 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  රෙට් අධ ාපන කමය හරියට තිෙබනවා නම් 
තමන්ෙග් දරුවන් ජනපිය පාසල්වලට දමන්න ලියුම් ගන්න 
මන්තීවරු පසුපස යන්න ඕනෑද? එෙහම ලියුම් ගන්න යනවා නම් 
රෙට් අධ ාපනෙය් විෂමතාවක් තිෙබනවාය කියන එක ඉතා 
පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙම් විෂමතාව නැති කරලා ෙමොන පෙද්ශෙය් 
පදිංචි වුණත් හැම දරුවකුටම ඉතා ඉහළ ගුණාත්මක අධ ාපනයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් රජය කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව  ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත්, ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
අගමැතිතුමාටත් අෙප් පණාමය පුද කරන්න ඕනෑ. 

ෙම් දවස්වල තව කථා බහක් තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කළ ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන ගැන. අපි දන්නවා, එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
ෙනොමිලෙය් නිල ඇඳුම ලබා දීමට අමතරව ඒ දරුවන්ට 
ෙනොමිලෙය් දිවා ආහාරය ලබා දීෙම් වැඩ සටහනකුත් ආරම්භ කළ 
බව. ෙමවැනි ධනාත්මක පියවරයන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයයි. හැබැයි අපි දැක්කා, පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ඒ නිල ඇඳුම් ලබා දීමත් ඒජන්තලා මාර්ගෙයන් ජාවාරම් කරන 
ව ාපාරයක් බවට පත් කරගන්න උත්සාහ කළ හැටි. ඒ අය ඉස්සර 
ෙවලා චීනෙයන් නිල ඇඳුම් ෙගනාවා. ඊට පස්ෙසේ   ෙද්ශීය 
ව වසායකයන් දිරිමත් කරන්න කියලා විශාල ෙකොමිස් කුට්ටි 
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ලබා ගන්නා ව ාපාරයක් බවට එය පත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් හිටපු ඇමතිවරුන් ඍජුව ෙම් ව ාපාරයට 
මැදිහත් වුණා නම්, ෙකොමිස් මුදල රුපියල් මිලියන 1,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් බිලියනයයි. තවත් ෙකෙනකු දමලා 
වකාකාරෙයන් මැදිහත් වුණා නම් ෙකොමිස් මුදල රුපියල් මිලියන 
500යි. ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය දියුණු කරන්න ෙවන් 
කරපු මුදල් සූරා කන කමය නතර කරන්න තමයි නිල ඇඳුම් 
ෙවනුවට, නිල ඇඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර් ලබා දීෙම් කමය 
ෙම් රජය ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය රජය ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළින් ෙකොයි තරම් වවාෙගන කාලා තිෙබනවාද කියනවා 
නම්, පාසල් ළමුන් ලක්ෂ 43 සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා දීෙම්දී නිල 
ඇඳුම් පැකට් කළ පැකට් එකකට රුපියල් 8ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 34.4ක් නිල 
ඇඳුම් පැකට් කිරීම සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම, 
පරිපාලන වියදම් කියලා එක දරුවකු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා, රුපියල් 16ක්. ඒ අනුව, දරුවන් ලක්ෂ 43 සඳහා 
රුපියල් මිලියන 68.8ක්. එෙහම නම් ෙම් රුපියල් මිලියන 103.2ම 
ෙම් නව වැඩ පිළිෙවළ හරහා අධ ාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් 
ඉතිරි කරන්න පුළුවන් ෙවනවාය කියන එක අප කිව යුතුයි. මම 
හිතන හැටියට ෙමන්න ෙමය තමයි ධනාත්මක පියවර. ඒ නිසා 
අෙප් ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාට නැවත වතාවක් අෙප් පශංසාව 
පුද කරනවා, ෙම් නිල ඇඳුම්වලින් ෙකොමිස් ගහන්න, පගා ගහන්න 
ෙයොමු වන්ෙන් නැතිව ඒ මුදල් අධ ාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් 
ඉතිරි කිරීම සඳහා එතුමා ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට රාජ  ෙසේවය ගනිමු. 
දරුවන් පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ෙදමව්පියන් 
මන්තීවරුන් පස්ෙසේ යනවා වාෙග්ම තමයි මන්තීවරුන් ළඟට 
ගිහින් ආණ්ඩුෙව් රස්සා ඉල්ලන්ෙන්ත්. එය අද විශාල trend එකක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අතීතෙය් ඉඳලා අෙප් රෙට් මතයක් තිෙබනවා, ගැහැනු ළමෙයකු 
කසාද බන්දලා ෙදන්න ඕනෑ ආණ්ඩුෙව් රස්සාවක් තිෙබන 
ෙකෙනකුට  කියලා. ඒ ෙමොකද? Pension එකක් හම්බ ෙවන නිසා. 
ඒ කාලෙය් තිබුණු මතය තවමත් සමාජෙය් බිම් මට්ටෙම් පැල් 
බැඳෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා; 
සමාජය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා; system එක ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වසර ගණනාවක් ෙසේවය 
කරපු, අධ ක්ෂවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරපු මම ඉතාම ෙහොඳින් 
දන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකොතරම් දියුණුද, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් ජීවිත ෙකොයි තරම් ෙවනස්ද, 
ඔවුන් ජීවිතය ෙමොන තරම් විඳිනවාද කියන එක. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සමහර සමාගම් වාර්ෂික වැටුප් වැඩි වීම් ලබා ෙනොදුන්නාට  
ෙබොෙහෝ සමාගම් වාර්ෂික වැටුප් වැඩි වීම් ලබා ෙදනවා; අතිකාල 
දීමනා ලබා ෙදනවා; ETF, EPF ලබා ෙදනවා; annual increments 
ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවෙයන් ඉවත් ෙවලා යන 
ෙකොට විශාල මුදලක් පාරිෙතෝෂික - gratuity - හැටියටත්  
ලැෙබනවා. ඒ නිසා විශාම වැටුපක් ලබා දීලා හැම දාම රජෙයන් 
ජීවත් වන සමාජයක් නිර්මාණය කරනවා ෙවනුවට, ෙසේවෙයන් 
සමුගන්න ෙකොට ETF එක, EPF එක සහ gratuity එක හරහා 
විශාල මුදලක්   ලබාෙගන, ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කරලා කාටවත් 
අත ෙනොපා, ආණ්ඩුවට යටත්ව ජීවත් ෙනොවී ස්වාධීන පුද්ගලයකු 
හැටියට ජීවත් වන්න පුළුවන් කමයක් හැදීම ෙහොඳයි. එවැනි රාජ  
ෙසේවයක් බිහි කිරීම අත වශ යි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකය දිනන සමාජයක් ඉදිරි කාලෙය්දී 
නිර්මාණය කරන්න නම් අපි ෙලෝකය යන මාවත ෙත්රුම් ගත 
යුතුයි. ළිං මැඩියන් බවට පත් ෙවලා, දූපත් මානසිකත්වෙයන් 
සිටින, මුසාෙවන්, මුළාෙවන් ෙමෝහනය කරපු සමාජයක් එක්ක 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අමාරුයි. ෙලෝකය දිනන්න 

නම් දූපත් මානසිකත්වෙයන් ඔබ්බට ඇවිල්ලා ෙලෝකය යන දිශාව 
සම්බන්ධව පැහැදිලි, ඍජු අවෙබෝධයක් ලබාෙගන ෙම් ගමන යා 
යුතුයි. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් 
රාජ  ෙසේවයක් බිහි කිරීම අත වශ යි.  අතර මැදි යුගයක තිෙබන 
ෙම් රට ඊළඟ දිශාවට ෙගන යන්න නම් යහ පාලන රජය ෙමවැනි 
දැඩි තීන්දු ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් රාජ  ෙසේවයක් බිහි 
කරනවාය  කියන එක, ''රජෙය් සියලු ෙද්වල් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළ යුතුයි.'' කියලා වැරැදි අර්ථ කථනයක් ෙදන්න ෙකෙනකුට 
පුළුවන්. එෙසේ ෙනොව, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කළමනාකරණ 
හැකියාව  උපෙයෝගි කරෙගන එවැනි ෙමොඩලයක් රාජ  ෙසේවයට 
හඳුන්වා දීලා, රාජ  ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරලා, එහි 
ගුණාත්මක පතිඵල රාජ  ෙසේවය හරහා රටට, සමාජයට ලබා 
දීලා, රාජ  ෙසේවකයාෙග් ජීවිතය දියුණු මට්ටමට ෙගන එන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීෙම් මූලික පියවර ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරි අවුරුද්ද ඇතුළත ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.       

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යහ පාලනය බිහි කරන්න ආපු ෙම් 
ආණ්ඩුව, සමාජය තුළ ඔඩු දුවා තිබුණු අවනීතිය, අසාධාරණබව, 
අශිෂ්ටබව නැති කරලා යහපත් ව වස්ථා පතිසංස්කරණ ෙගනාවා 
වාෙග්  නීතිය, යුක්තිය, සාධාරණය රජයන සමාජයක් නිර්මාණය 
කරන්න, නීතිය කාටත් සමව කියාත්මක වන පරිසරයක් 
නිර්මාණය කරන්න මූලික පියවර ගණනාවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
අපි දන්නවා. "ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ, ෙහොරු අල්ලන්ෙන් 
නැහැ" කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව අපටත් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා, ''ඇයි ෙම්වා පමාද, ෙම්වා පමාද ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා.  අපි මැතිවරණ සමෙය් කියපු විධියට ෙම් 
ෙද්වල් ඉතාම ඉක්මනින් කරයි කියලා ජනතාව  බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. නමුත් අපි එක ෙදයක් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  පසු ගිය 
කාලවල වාෙග් රජතුමාෙග් කැමැත්ත මත ඕනෑම ෙවලාවක නඩු 
අහලා අල්ලලා හිෙර් දාන්නත්, රජතුමා කැමැති නම් "අෙප් එකා" 
කියලා ෙබ්රන්නත් පුළුවන් කමයක් හදන්ෙන් නැතුව, නිසි 
පරීක්ෂණ, නිරීක්ෂණ තුළින් නිගමනවලට ඇවිල්ලා නීතිය කාටත් 
සමානව කියාත්මක ෙවන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි කාලය තුළ 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එෙහම කමයක් ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙව්වි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්. ඒ වගකීම ආණ්ඩුව හරියට කියාත්මක කරයි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නැතුව ''ඩීල්'' දමන යුගයක් 
ආෙවොත්, ඒ ඩීල් දමපු අයට ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි කියන එක 
තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිෙබනවා, තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියාවලට ෙයොමු ෙවන්න. නමුත් අෙප් අධ ාපන 
කමය නිසා විශ්වවිද ාලෙයන් පිටවන දරුවන්ට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියවලට ෙකළින්ම -සෘජුව- යා හැකිද කියන ගැටලුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කරෙගන, 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා, ඒ 
තාක්ෂණය විශ්වවිද ාල අධ ාපනයට ලබා දීලා, ''රජෙය් 
ෙසේවයටම යා යුතුයි'' කියන මානසිකත්වෙයන් දරුවන් එළියට 
අරෙගන ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා  ඒ දරුවන්ට රැකියා  ලබා 
ෙදන්න උනන්දු කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
කර්මාන්ත සංවර්ධනයටත් ඔවුන්  දායක කරෙගන ආර්ථිකය 
දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  සඳහා මූලික පියවර අරෙගන 
තිබීම සම්බන්ධවත් අපට විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙඩොලරෙය් අගය තව වැඩි ෙවනවා, ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි ෙවන 
ෙකොට කෘෂි කර්මාන්තයට පාවිච්චි කරන යන්ත සූතවල මිල 
ගණන් වැඩි ෙවනවා" කියලා. එතුමා ෙකොෙහොමත් ඒ වාෙග් කථා 
කියලා ෙම් ගරු සභාව, ෙම් සමාජය අන්දවන්න හරි දක්ෂයි. 
ෙවලාවකට කියනවා, රුපියල් 2,500කින් පවුලක් නඩත්තු 
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කරන්න පුළුවන් කියලා. තව ෙවලාවක කියනවා, 7,500කින් 
පවුලක් නඩත්තු කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කියනවා, 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි වුණාම කෘෂි ආම්පන්නවල මිල වැඩි 
ෙවනවා  කියලා. එතුමා කිෙයව්වාද දන්ෙන් නැහැ, අය වැය 
වාර්තාව. ඊෙය් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය වාර්තාවට 
අනුව සියලු කෘෂි කාර්මික ආම්පන්නවල බදු ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒවාෙය් මිල අඩු ෙවනවා මිසක් මිල වැඩි 
ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ.  

ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන ධනාත්මක ෙද්වල් රටට, සමාජයට 
පැහැදිලි කරන්ෙන් නැතුව  පසු ගිය කාලෙය් වාෙග්ම කුහක 
ෙද්ශපාලනය තුළ හිරෙවලා මුසාෙවන්, මුලාෙවන් ෙම් රට, ෙම් 
සමාජය ෙමෝහනය කරන්න  එතුමන්ලා නැවත ගන්නා වූ 
උත්සාහය ගැන අපට තිෙබන්ෙන් දැඩි පිළිකුලක්. එතුමන්ලාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, තව අවුරුදු පහකට ෙම් රෙට් ඡන්ද නැහැ 
කියලා. ෙම් ආර්ථික පතිසංස්කරණ 2016දී පටන් ගත්තාම 2020 
මැතිවරණය ෙවන අවුරුද්ද ෙවද්දී ෙම්වාෙය් පතිලාභ සමාජෙය් 
හැම තැනකටම ෙබදිලා යනවා. ඒ පතිලාභ භුක්ති විඳින තරුණ 
පරම්පරාවක් එනෙකොට, ෙලෝකය සම්බන්ධව update ෙවච්ච 
සමාජයක් එක්ක එන මැතිවරණයකදී 2020දී ෙම් මන්තීවරුන්ට 
එතුමන්ලා ඉන්න තැනවත් ෙහොයා ගන්න බැරි ෙවනවා කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය. ඒ නිසා  පසුගාමී මානසිකත්වෙයන්, කුහක 
මානෙයන් ෙම් සියලු ෙද්වල් දිහා බලන්ෙන් නැතුව, ෙම් අය වැය 
තුළ යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩු ෙපන්වලා දීලා, 
මැතිවරණයක් ෙනොමැති කාලයක එන අය වැය තුළින් සමාජයට  
උපරිම පතිලාභ ලබා දීමට ෙම් විපක්ෂයට නැණස පෑෙද්වා කියලා 
මා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා.  

Order, please!  

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

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙ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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 4.42] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි,  2016 වර්ෂය සඳහා 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව විවාදෙය් දී 
මටත්  අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා 
පථම ෙකොටම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
නාවලපිටිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතු පිළිබඳව  යමක් කථා 
කරන්නට  මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පුරා නාවලපිටිය ආසනය තුළ ෙද්ශපාලන 
ඒකාධිකාරියක් පවත්වා ෙගන ගියා.  නාවලපිටිය ආසනෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ; 
පාෙද්ශීය සභාව නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා නාවලපිටිය ආසනෙය් සංවිධායක ධුරය මට ලබා දීෙමන් 
පසුව ජයගහණය කරන්න බැරිය කියපු නාවලපිටිය ආසනය 
අවුරුද්දකටත් අඩු ෙකටි කාලයක් තුළ ඡන්ද 12,000කින් 
ජයගහණය කරවලා, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට මට 
වරම් දුන් එම ජනතාව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනය 
තරම් දූෂණයට ලක් වුණු කිසිම ආසනයක් නැහැ. ඒක ඡන්දය 
ෙදපාරක් පවත්වපු ආසනයක්. නාවලපිටිය ආසනෙය් මධ  මහා 
විද ාලය පිළිබඳව මා වචනයක් කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. 
නාවලපිටිය මධ  මහා විද ාලෙය් භූමි පමාණය අක්කර 11යි. ෙම් 
විද ාලය හදලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු රාජ  
නිෙයෝජ  අමාත වරයකු වූ චන්දා කරුණාරත්න  මැතිතුමායි. එම 
විද ාල භූමිෙය් අක්කර 11න් 10ක් ෙම් රෙට් හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයකුෙග් උපෙදස් පරිදි ෙබදා දී තිෙබනවා. පාසෙල් 
ළමයින් ෙසල්ලම් කරපු අක්කර 1 1/2ක කීඩාංගණෙය් තමයි ගුරු 
ගම්මානය ඉදිකරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගුරු ගම්මානෙය් පදිංචිය 
සඳහා ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන්, ගම්ෙපොළ, නාවලපිටිය දැන් සිටින 
කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂතුමාට, නිෙයෝජ  අධ ක්ෂතුමාට, හිටපු 
අධ ක්ෂතුමාට, විදුහල්පතිවරුන් 25කට හා ගුරුවරුන් 
60ෙදෙදෙනකුටයි. "මහා විද ාලෙය් ඉඩම් මංෙකොල්ලය." [බාධා 
කිරීමක්] මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ජාතික 
අපරාධයක්. ෙම්වා ඉස්ෙකෝෙල් ගිය මිනිසුන් කරන වැඩ 
ෙනොෙවයි.  ෙම් ගැන මා ගරු අගමැතිතුමාව දැනුවත් කර 
තිෙබනවා. ඒක මිහිපිට අපරාධයක්. ළමයින් අත්සන් කරලා 
ලිපියක් දීලා තිෙබනවා, "ෙම් විද ාල භූමිය ආරක්ෂා කර ෙදන්න" 
කියලා. ඒක පළාත් සභාවට අයිති ඉස්ෙකෝලයක්. මුලාසනය 
ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු කීඩා අමාත වරයා නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ඉස්ෙකෝල 8ක් වසා තිෙබනවා. මම ඇත්ත කියන්ෙන්. 
මම පරම්පරාව ආරක්ෂා කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. මා නිෙයෝජනය කරන ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්නයි 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  එම  භූමිෙය් තිෙබන 
ඉස්ෙකෝල ෙගොඩනැඟිල්ල දැන් කඩා වැෙටමින් පවතිනවා. ඒ 
ඉඩම්  ලබා දුන් ගුරුවරුන් එක් ෙකෙනකුවත් දැන් එහි පදිංචි 
නැහැ. ඒ ඉඩම  ආර්ථික වශෙයන් ඉතා වටිනා ඉඩමක්. 
නාවලපිටිය නගර මධ ෙය් තිෙබන, පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 
3කට වඩා වටිනා ඉඩමක්. ළමයින් ෙසල්ලම් කළ කීඩා පිටිෙය් 
දැන් ෙගොඩනැඟිලි 4ක් හදලා තිෙබනවා. කීඩා අමාත වරයා ඉඩම 
ෙබදලා ඒ ගුරුවරුන්ට දුන්නාට පසුව ගුරුවරු ෙමොනවාද කෙළේ? 
පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 3 ගණෙන් ඉඩම් කෑලි 31ක් අමල් 
කියන මුදලාලි ෙකෙනකුට විකුණා තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් කෑලි 
31හිම ෙගොඩනැඟිලි හදාෙගන යනවා. ෙඩෝසර් ෙයොදලා ඒ විද ාල 
භූමිය අයුතු ෙලස පරිහරණය කරනවා. ඒ නිසා ළමයින් ඉෙගන 
ගත්ත ඉස්ෙකෝලය ගරා වැෙටමින් පවතිනවා.   

599 600 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිය දවෙසේම මෙග් ෙගදරට ගිනි 
තැබුවා. නාවලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හිටපු නැති නිසා, කිසිම මන්තීවරයකු හිටපු 
නැති නිසා එතුමා පාළු අම්බලෙම් වළන් බින්දා. එතුමා කියන්ෙන් 
පට්ටපල් ෙබොරු. එතුමාෙග් පරම්පරාවට අක්කර දහස් ගණනක් 
තිබුණා ලු. එතුමාෙග් අත්තාට ඉඩම් අක්කර ගණන් තිබුණා නම්, 
මටත් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා පල් ෙබොරු. මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි,  මහින්දානන්දට එම පරපුෙරන් අක්කර 5ක් හම්බ 
ෙවලා තිෙබනවා නම් මම ෙහට උෙද්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා 
අස් ෙවනවා. ෙම්වා පට්ටපල් ෙබොරු. එතුමා කියනවා, එතුමාෙග් 
තාත්තාට ගල්පෙහේ tea factory  එකක් තිබුණා ලු. එතුමා 
ෙහොරකම් කළ සල්ලි ෙකොෙහන්ද කියලා අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අහන ෙකොට කිව්ෙව්, 
"තාත්තාට tea factory  එකක් තිබුණා" ලු. එතුමාෙග් තාත්තා 
ෙගෞරවයක් ඇතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු 
මන්තීවරෙයක්. හැබැයි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
එතුමාෙග් පුතා වුණත්, ඒ විධියට එතුමාෙග් පියාණන්ෙග් සහ 
මෑණියන්ෙග් නම කැත කරනවාට "අලුත්ගමෙග්" පරම්පරාවට  
ජාතක වුණු ෙකෙනකු හැටියට මම විරුද්ධයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැකි පමණ විෂයට අදාළව කථා කෙළොත් 

තමයි ෙහොඳ.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත  පකාශ කරමින්, - [බාධා කිරීම්] මාධ යට 
අසත  පකාශ කරමින්, ඒ කරපු විනාශය නිවැරදි කිරීෙම් වගකීම 
මන්තීවරයකු හැටියට, මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මට 
තිෙබනවා. මා ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. එතුමා පසු ගිය දිනක "ලංකාදීප"  පත්තරයට 
කියා තිබුණා, එතුමාට එනසාල් අක්කර සියයක්, tea factory 
ෙදකක්  තිබුණා ලු. Tea factory එකක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
එතුමාට උලපෙන් tea factory තිබුණා ලු. එතුමාෙග් පියාට 
තිබුෙණ්ත් නැහැ; එතුමාට තිබුෙණ්ත් නැහැ. ෙම්වා ඔප්පු කර 
ෙපන්වූෙවොත් මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. උලපෙන් tea factory තිබුෙණ් හමීඩ් ෙලබ්ෙබ් කියන 
මුස්ලිම් මුදලාලි ෙකෙනකුට. ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීම්] - 
ගල්පාෙය් tea factory එක තිබුෙණ් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගල්පාෙය් tea factory එක තිබුෙණ් නජීම් හජ්ජාර් කියන 

ෙකනාට.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sir, I rise to a point of Order. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම්ක පවුල් පශ්නයක්. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමාට එනසාල් අක්කර සියයක් තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? [බාධා 

කිරීම්] එනසාල් ෙගනාෙව් කෙඩන්. [බාධා කිරීම්] එනසාල් 
අක්කර සියයක් තිබුෙණ් නැහැ. එනසාල් අක්කර සියයක් තිබුණා 
නම් මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
පට්ටපල් ෙබොරු,  පට්ටපල් ෙබොරු. [බාධා කිරීම්] එෙසේ අසත  
පකාශ කරලා ෙම් ගරු සභාව සහ ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව මුළා 
කරපු ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන්ට මම දැඩි ෙසේ විෙරෝධතාව පකාශ 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිය දවෙසේ මෙග් ෙගදරට ගිනි 
තිබ්බා; මෙග් වාහනය එළවපු රියැදුරු මහතාෙග් ෙගදර ළිඳට වස 
දැම්මා. එල්ටීටීඊ එෙකන්වත් කවදාවත් ළිඳකට වස මිශ කරලා 
නැහැ. හැබැයි, නාවලපිටිෙය් ෙද්ශපාලන බලධාරිෙයෝ වස මිශ 
කළා, මෙග් වාහනය එළවපු රියැදුරාෙග් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැකි පමණ විෂයට අදාළව කථා කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
විෂයට අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] විෂයට 

අදාළව තමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මම අධ ාපනය ගැන 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් කර තිෙබන අසාධාරණය ගැනයි මා කථා 
කරන්ෙන්. මම අසත යක් පකාශ කරනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සාක්ෂි දරන්න. මම පකාශ කරන්ෙන් අසත යක් නම් ඇවිල්ලා 
ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. මට ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට ලබා 
දී තිෙබන කාල ෙව්ලාෙවන් භාගයක් ඒ සඳහා මා ලබා ෙදන්නම්. 
ෙම්වා ඔප්පු කරන්න. එෙහම වුෙණොත්, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා.[බාධා කිරීම්]  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම ෙබොරුෙවන්, ෙහොරකෙමන්, 
වංචාෙවන් හැමදාම ෙම් ගරු සභාව මුළා කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා ඇත්ත කථාවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  
- 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තව ඉඩම් පශ්නයක්ද? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවලපිටිය ආසනෙය්, ඒ 

වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව මට 
ෙහොඳ අත් දැකීමක් තිෙබනවා. මම ෙපොෙළොෙව් වවලා තමයි මෙග් 
ළමයින් රක්ෂා කරන්ෙන්. අපි කෘෂිකාර්මික පරපුරකින් පැමිණිලා, 
ඉතා ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් කරපු මිනිසුන්. අෙප් පවුෙලන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි හතරවැනි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
මමයි. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ඔය මිනිසුන් කරපු එක 
අපරාධයක්වත්  අෙප් පවුෙල් ජාතකයක් තිෙබන කිසි ෙකෙනකු 
ඊට ෙපර කර තිබුෙණ් නැහැ. තමන් කරපු වංචාවන් වසා ගන්න 
ෆැක්ටරි ගැන, එනසාල් වතු ගැන කියනවා. ෙම්වා තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම්වා ෙබොරු කථා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකාර්මික පරපුරකින් 
පැවෙතන, ඉතා වගකීෙමන් කටයුතු කරන අය හැටියට අප 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලන ජීවිතයක් සහ ෙපෞද්ගලික 
ජීවිතයක් ෙගවන මිනිසුන් බව මා කියන්න කැමැතියි.  තමන්ෙග් 
දරුවන්ට, බිරිඳට, තමන්ට උදවු කරපු මිනිසුන්ට  අපි ආදරය 
කරනවා.   තමන්ට සලකපු මිනිසුන්ට අපි පති උපකාර කරනවා.  
නමුත් අද සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
කට තිෙබන පළියට කියවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තාත්තාෙග් වගකීම පුතාට 
මඟුලක් කර ෙදන එකයි.  දැන් තාත්තා ඇන්ටි ෙකෙනක් 
ෙගෙනනෙකොට පුතාට එන්න ෙවනවා, මඟුල් ෙගදරට. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන හිටපු ඇමතිවරුන්ෙග් සිරිත් 
ෙම්වාද? මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙගෞරවය - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔය ගැන නාවලපිටිෙය් - [බාධා කිරීම්] හිටපු ඇමතිතුමාට 

ගිහින් කියන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේ ගැනත්  මම කියන්නම්. [බාධා 

කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 
ඒ මාතෘකාවට මම පැමිෙණනවා. නාවලපිටිය ආසනෙය් ඒ 
වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කෘෂිකර්ම 
ගම්මානයක් හදන්න මම දැනටමත් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්  
තිෙබන ඒ අත්දැකීම් ෙයොදා ෙගන කෘෂිකර්ම ගම්මානයක් පිහිටුවා, 
කාබනික ෙපොෙහොරවලින් පමණක් පලතුරු ටික සහ එළවලු ටික 
නිෂ්පාදනය කර ඒවා  දඹුල්ල ආර්ථික මධ ස්ථානයට යැවීම තුළ 
විශාල ආදායමක් නාවලපිටිය ආසනෙය් සහ මහනුවර දිස්තිකෙය් 
ජනතාවට ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ස්ථාපිත 
කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අද ෙම් රෙට් කාර්මික විද ාල ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.  ෙවනත් 
අධ ාපන කටයුතු කිරීම සඳහා විද ාල තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්  අයවැය 
ශීර්ෂයට අදාළව ඉතා ඉක්මනින් කෘෂිකර්ම විද ාලයක් 
නාවලපිටිය ආසනෙය් ස්ථාපිත කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, කෘෂිකර්මය 
සම්බන්ධෙයන් නාවලපිටිය ආසනෙය් ඕනෑතරම් සම්පත් 
තිෙබනවා.  මහවැලි ගඟ ගලන්ෙන් අෙප් ආසනය මැදින්.  ඒ 
වාෙග්ම   ෙම් රෙට් වැෙවන ඕනෑම කෘෂි බීජයක්, පලතුරක් , 
එළවලුවක් වැෙවන වාසනාවන්ත පෙද්ශයක් තමයි අෙප් 
ෙකොට්ඨාසය.  ඒක නිසා කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්  ඉතා 
වැදගත් කාර්යයක් සිද්ධ කිරීම සඳහා මට හැකියාව ලැෙබයි  
කියන විශ්වාසය තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා සිට ෙම් දක්වා රෙට් 
සමස්ත ආදායෙමන් සියයට 90ක් ෙහොයලා තිෙබන්ෙන් කෘෂි 
කර්මාන්ෙයන්. අවුරුදු 30ක් පැවතුණු යුද්ධෙය්දී, යුද්ධ කරපු  යුද 
හමුදා ෙසබළු ටික නඩත්තු කෙළේ කෘෂිකර්මය කරන  ජනතාවයි.  
කෘෂි කර්මාන්තය කළ අෙප් මුතුන් මිත්ෙතෝ සහ 

කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අෙප් ෙගොවිෙයෝ තමයි  පසුබිෙම් 
ඉඳෙගන යුද්ධ කළ ඒ  තිවිධ හමුදාෙව් ෙසබළු සියලු ෙදනාෙග් 
බඩකට පිෙරව්ෙව්.  ඔවුන්ට ඒ ශක්තිය දුන්ෙන් අෙප් කෘෂි 
කර්මාන්තය කරන ෙගොවිෙයෝ ටිකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් වැදගත් 
නායකයන් යම්කිසි කටයුත්තකදී  අදත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම යුද විරුවන් අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම කෘෂි 
කර්මාන්තය කරපු, අෙප් බඩකට පුරවපු කෘෂිකර්මෙයන් රටට 
කැපවීම් කරපු ඒ සියලු ෙදනා සිහිපත් කිරීමත් අෙප් යුතුකමක් සහ 
වගකීමක් ෙවනවා. මම පළාත් සභාවක මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, 
පළාත් පාලන ආයතනයක  සභාපතිවරෙයක් හැටියටත් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියටත් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරි තුනම නිෙයෝජනය කළ අෙයකු වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට, ජනතාව මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීම 
පිළිබඳව අද මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. මම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක් මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. 
සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ට අපි ෙද්ශපාලනෙයන් ඉස්සරහට එ යි 
කියන ඒ පාපතර අදහස ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපව පැත්තකට දැම්මා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි කරපු කැපකිරීම් ඒ වාෙග්ම මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවත් එක්ක තිබුණ බැඳීම් අතිමහත්. ෙවන 
ෙමොනවත් ඕනෑ නැහැ, ගෙම් කවුරුහරි මරණයට පත්ෙවලා 
තිබුණා නම්, මෙග් වාහනෙයන් මම ඒ ෙගදරට මිනිය ෙගනිහින් 
දීපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා කවුද ෙද්ශපාලනඥයා කියා ජනතාව තීන්දු 
කළා. පරද්දන්න බැහැ කිව්ව නාවලපිටිය ආසනය මට ෙදනෙකොට 
ඡන්ද 22900කින්  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය  දිනලා තිබුෙණ්.  මම 
මාස 4න් ඡන්ද 12000කින් ඒ ආසනය  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
අරන් දී තිෙබනවා.  මිනිස්සු මා ගැන විශ්වාසය තබා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි කරපු ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනය නිසා මහනුවර දිසත්ික්කෙය් ඒ සියලු ජනතාව මා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද කියා බැලුෙව් 
නැහැ. මනුස්සයා ගැනයි ජනතාව බැලුෙව්. මම ඒ ජනතාවට 
අෙන්කවාරයක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මම ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනයක් කළා. පාෙද්ශීය සභාෙව් ඒ වාෙග්ම පළාත් 
සභාෙව් ඉඳෙගන කවදාවත් අපි වංචා කරලා නැහැ; ෙකොන්තාත් 
කරලා නැහැ; පගා ගහලා නැහැ. ෙවන ෙමොනවත් වැරදි වැඩ 
කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න 
ගිහිල්ලා අපි ඇති ෙවන්න හිෙර් ඉඳලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔය මත 
දරන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, ඔය වංචාකාරෙයෝ එක දවසක්වත් 
කූඩුෙව් ඉඳලා ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ කැප කිරීම කරලා නැහැ. 
කවුරු හරි පාවා දීලා, බිල්ලට දීලා තමන්ෙග් බඩ පුරවා ගත්තා 
මිසක් ෙවන කරපු ෙදයක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව දීර්ඝව කරන්න 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ලැබී තිෙබන කාලය 
අවසාන ෙවමින් යන නිසා. 2005 ජනාධිපතිවරණය මම මතක් 
කරනවා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී "රාජපක්ෂ පරදිනවා, අපට 
යමක් කරගන්න නම් අනුර බණ්ඩාරනායක බලයට ෙග්න්න ඕනෑ, 
අපි චන්දිකාට වැඩ කරන්න ඕනෑ" කියපු මිනිස්සු තමයි රජ 
මාලිගාෙව් අන්දෙර් වෙග් ෙක්ළාම් කියාෙගන, චන්දිකා මැතිනිය 
ළඟට ගිය මිනිස්සු නැති කරන්න රාජපක්ෂ ළඟ හිටපු ෙහොඳ 
මිනිස්සු නැති කරන්න කටයුතු කෙළේ. රාජපක්ෂ පරදිනවා කියන 
ෙකොට 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මම තමයි නාවලපිටිය ආසනය 
රාජපක්ෂට ෙකළින් කරලා දුන්ෙන්. අද ඒ මිනිස්සු ළංෙවලා, අපි 
ඈත් කරලා. ෙහොරු කණ්ඩායමක් තමයි අද රාජපක්ෂ වෙට් එකතු 
ෙවලා ඉන්ෙන්. හැම ෙකනාම කියනවා වෙග් ජනතාවෙග් හිත සුව 
පිණිස ෙම් ෙහොරු ටික අල්ලා දීලා යම්කිසි ෙදයක් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කරයි කියා අපි දැඩි විශ්වාසෙයන් බලාෙගන 
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ඉන්නවා. ඒ විශව්ාසය ගරු ජනාධිපතිතුමා ගැනත්, අගමැතිතුමා 
ගැනත් අපට තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 ෙම් අය වැය ඉතාමත් සාර්ථක අය වැයක්. ෙම් අය වැය තුළින් 

ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාවට යමක් සිද්ධ ෙවයි කියන විශ්වාසය 
අපට තිෙබනවා. එය එෙලසින්ම ඉෂ්ට ෙව්වා! දළදා 
හාමුදුරුවන්ෙග් පිහිෙටන් ඒ කාර්යයන් ඉෂ්ට කිරීෙමන් ෙම් රෙට් 
සමස්ත ජනතාවටම ෙසතක් ෙව්වා! යැයි පාර්ථනා කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේටත් ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 4.59] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු බවට පත් ෙවලා විපක්ෂය හැටියට අෙප් 
හඬ අවදි කරන්න අපට අපට දීර්ඝ කාලයක් බලාෙගන ඉන්න 
වුණා ඒ සඳහා ඉඩකඩ ෙනොලැබුණු නිසා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය 
විවාදය ෙවලාෙව්දී මට කථා කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. 

මම එදා ෙබොෙහොම පුංචි තැනකින් පටන් අරෙගන, පාෙද්ශීය 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරලා, 
පාෙද්ශීය සභාෙව් විපක්ෂ නායකවරෙයක් ෙවලා, පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් සහ අමාත වරෙයකු හැටියට ෙදවතාවක් වයඹ 
පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරලා අත් දැකීම් සම්භාරයක් එක්ක 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කළ අෙප්ක්ෂකෙයකු හැටියට ඉදිරිපත්ව ජයගහණය 
කර අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මා 
හදවතින්ම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
පක්ෂ විපක්ෂ සියලු අෙප්ක්ෂකයින් අභිභවමින් දිස්තික්කෙය් 
පළමුවැනියා හැටියට මනාප ඡන්ද 68,240ක් වෙග් දැවැන්ත 
පමාණයක් පුත්තලම වෙග් පුංචිම පුංචි දිස්තික්කයකින් ලබා දුන් 
මෙග් ආදරණීය ජනතාවට මම හදවතින්ම ස්තුතියි කියලා කියන්න 
ෙමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට 
ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී මට දැවැන්ත 
ෙව්දනාවක් ඇති වුණා. එදා ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නට, 
ගෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය සරි කරන්නට අමාත ාංශ ගණනාවක 
දායකත්වය ලබා දීලා ගෙම් ධීවරයා සමඟ, ෙගොවියා සමඟ, කිරි 
ෙගොවියා සමඟ වැඩ කරලා, ඒ අහිංසක කම්කරුවා සමඟ වැඩ 
කරලා, ඒ අයෙග් අදහස් උදහස්, ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
පිළිබඳව මට දැවැන්ත අත් දැකීමක් තිෙබනවා කියලයි මා 

කල්පනා කරන්ෙන්. එක්වරකදී වයඹ පළාත් සභාෙව් මාර්ග 
සංවර්ධන, විදුලිබල, නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ධීවර කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත වරයා හැටියටත්, අෙනක්වර වයඹ පළාත් සභාෙව් 
කෘෂිකර්ම, ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන, ෙගොවිජන 
සංවර්ධන සහ සුළු වාරිමාර්ග අමාත වරයා හැටියටත් කටයුතු 
කළ කාල වකවානුවල ලද ඒ අත් දැකීම් එක්ක ෙම් අය වැයත්, ඒ 
ආදරණීය ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් සහ බලාෙපොෙරොත්තුත් 
සන්සන්දනය කර බලද්දී මම දකින්ෙන් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව, 
යහපාලන ආණ්ඩුව අලුත් අය වැය තුළින් ණයක් ෙබ්රුවා කියායි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඒ පතාක ෙයෝධයා පරාජය කර 
ගන්න බැරි ෙවද්දී, බටහිර අධිරාජ වාදීන්ෙග් ශක්තිය, ෛධර්යය, 
ආශීර්වාදය අරෙගන, ඒ වාෙග්ම අෙප් අල්ලපු ර ට වුණ ඉන්දියාෙව් 
ශක්තිය, ෛධර්යය, ආශීර්වාදය අරෙගන ඒ අයට ණය ෙබ්රන්න 
ෙගනාපු අය වැයක් කියලායි මම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ෙම් අය 
වැය රාජ  ෙසේවකයාෙග් පටන් ගෙම් අහිංසක ධීවරයාට, 
ෙගොවියාට, කිරි ෙගොවියාට, අහිංසක කම්කරුවාට -ෙම් 
සියලුෙදනාට- හානියක් ෙවන අය වැයක් කියලායි අපි දකින්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ  ෙසේවකයා ගත්තාම, ෙම් රාජ  
නිලධාරියා සිහින දකිනවා, ෙහොඳ අධ ාපනයක් ලබා, විභාග සමත් 
ෙවලා, ඉහළ ධුරයන් දරන්න. ෛවද වරෙයක් ෙවන්න, 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ෙවන්න ඒ සිහින දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ 
වැටුපක් ලබා ගන්න, ෙහොඳ යාන වාහනයක් පදවාෙගන යන්න 
ඔවුන් සැලසුම් කරනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැය තුළදී ඒ අහිංසක 
ෛවද වරයාෙග්, අහිංසක ඉංජිෙන්රුවරයාෙග්, රාජ  
නිලධාරියාෙග් -ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැපෙවන ඒ 
ආදරණීය රාජ  නිලධාරියාෙග්- වාහන බලපතය පවා අවලංගු 
කරන බවක් තමයි අපට දකින්නට තිෙබන්ෙන්. හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව කථා කරනවා නම්, අපට සැලසුම් කරන්න ෙවයි, අෙප් 
ආදරණීය රාජ  නිලධාරින් ෙම් රට තුළ ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඉතිහාසය පුරාවටම අපි දැක්කා, ෙම් 
නිලධාරින් ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ඒ රටවලට 
ලබා ෙදනවා. ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් 
ලැෙබන වැටුපත් එක්ක, අෙප් රෙට් ලැෙබන පහසුකම් එක්ක 
ගත්තාම ඒ අයට ෙවනත් රටවලින් ෙහොඳින් සලකන නිසා.   ඒ 
නිසා ඒ අය ෙම් රට අතහැරලා යන බවක් අපි දැක්කා.  

ෙමවැනි තීරුබදු රහිත වාහන බලපත අවලංගු කිරීම තුළින්, 
යමක් කමක් තිෙබන මිනිහා ෙහොඳ වාහනයක යද්දී, යමක් කමක් 
තිෙබන මිනිහා ෙහොඳට සැප පහසුකම් ගනිද්දී, අෙප් 
ෛවද වරයාට, ඉංජිෙන්රුවරයාට, එෙහමත් නැත්නම් රජෙය් 
විධායක ෙශේණිෙය් නිලධාරියාට සිද්ධ ෙවයි නවැත වතාවක් පාෙර් 
බස් එෙක් යන්න. ඒ පිළිබඳවත් ෙම් අය වැය විවාදය ෙව්ලාෙව්දී 
අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තවත් 
පැත්තකින් දැක්කා, ෙම් අය වැය තුළදී අෙප් ආදරණීය මාතෘභූමිය 
පරෙද්සක්කාර සුද්දන්ට විකුණන්න සැලසුම් කරන ආකාරයක්. 
දූපතක් හැටිය ට තිෙබන අෙප් රෙට් පධාන ස්ථාන ටික, එෙහමත් 
නැත්නම් සංචාරක කලාප හැටියට තිෙබන ස්ථාන ටික සඳහා  
සහන ලබලා දීලා, කිසිදු බද්දක් නැතිව භුක්ති විඳින්න සුද්දන්ට 
ෙබදලා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක්  ෙම් අය වැය තුළ තිෙබනවා මම 
දැක්කා. ඒ නිසා අෙප් අවධානය ඒ පිළිබඳවත් ෙයොමු කරන්න 
ෙවයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා.  

රාජ  ෙසේවකයාෙග් තීරු බදු රහිත වාහන බලපතය අවලංගු 
කරන ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහොෙරන් ලංකාවට ෙගන්වපු 
වාහන, එෙහම නැත්නම් වාහන ෙකොටස් කෑලි කෑලි ෙගනැත් 
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එකතු කරලා, බට් කරලා හදා ගත්ත වාහනය නීත නුකූල 
කරන්න, ෙම් අය වැය හරහා ෙහොරුන්ට, මං ෙකොල්ලකාරයන්ට 
අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවා කියලායි මම දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
අය වැය තුළින් එක පැත්තකින් රාජ  නිලධාරියාට පහර ෙදන 
ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහොරුන්, මං ෙකොල්ලකරුවන් ආරක්ෂා 
කරන්න යනවා කියලායි මම දකින්ෙන්.  

අපි කෘෂිකර්මය කියන විෂය ගැන බලමු. මම වයඹ පළාත් 
සභාෙව් හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි පුටු රත් කරපු ඇමතිවරු ෙනොෙවයි. අපි 
ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරපු මන්තීවරු. අපි එදා ගාමීය ආර්ථිකය 
නඟා සිටුවන්න, ෙගොවියා නඟා සිටුවන්න, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් ගම තුළ කළා. අද අපි 
දකිනවා, ආනයනය කරන ලූනු ෙගඩියට, අල ෙගඩියට බදු සහන 
ලබා දීලා ඒ තුළින් අෙප් අහිංසක ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදනවලට 
මිලක් නැති වන තත්ත්වයක්. ෙහට අනිද්දා ෙවද්දී අෙප් අල 
ෙගොවියා පාරට බහීවි; බී ලූනු ෙගොවියා පාරට බහීවි. ඒ අයෙග් 
නිෂ්පාදනවලට මිලක් නැති ෙවද්දී පිට රටවලින් ආනයනය කරලා 
අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ට කන්න ෙදන්න හදන උත්සාහය ෙම් අය 
වැය තුළින් අපි දකිනවා.  

අපි ධීවර විෂය ගැන සලකා බලමු. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රට වෙට්ටම මහ මුහුද තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
මහා දැවැන්ත වැව් පමාණයක් තිෙබනවා. මම ජීවත් ෙවන වයඹ 
පළාතට 'වැව් බැඳි රාජ ය' කියලායි කියන්ෙන්. වයඹ පළාෙත් 
විතරක් වැව් 7,000ක් තිෙබනවා. ෙම් වැව්වල විශාල මත්ස  
නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රට 
වෙට්ටම මහ මුහුෙද් තිෙබන මත්ස  සම්පතින් ඉතා සීමිත 
පමාණයක් තමයි අපි ෙනළා ගන්ෙන්. රටක් හැටියට, රාජ යක් 
හැටියට, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි කරන්න ඕනෑ, ධීවරයාෙග් 
තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කරලා, දැනුම, අවෙබෝධය වැඩි කර දීලා, ඒ 
අයට අවශ  කරන යාතා මිල දී ගන්න ණය පහසුකම් ලබා දීලා, 
නවීන තාක්ෂණය තුළින් මත්ස  අස්වැන්න ෙනළා ගන්න 
කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීමයි.  

අපි දකින ෙදයක් තමයි, වලාෙල් කාලයට අෙප් ප ෙද්ශවල 
මහා දැවැන්ත මත්ස  නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වුණත් ෙම් නිෂ්පාදනය 
රට තුළ ෙබදා හැරීෙම් කමෙව්දෙය් මහා දැවැන්ත කඩා වැටීමක් 
තිෙබන බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර විවිධ කියා මාර්ග ගත්තා. 
හැබැයි එතැනින් එහාට යන තවත් කියා මාර්ග ගන්න සිද්ධ ෙවයි.  

උදාහරණයක් විධියට, අෙප් පෙද්ශෙය් සාලයා, සූඩයා, 
හුරුල්ලා වැනි මාළු අහුවුණාම අෙප් ගම තුළ ඒ මාළු කිෙලෝගෑම් 
එක රුපියල් 10කටවත්, රුපියල් 20කටවත් විකුණා ගන්න බැරුව 
ෙපොල් ගහ වෙට්ට වළක් කපලා ෙපොෙහොර ෙවනුවට ඒ මාළු 
වළලද්දී, රට අභ න්තරෙය් මාළු කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 
300ක්, රුපියල් 400ක් දක්වා වැඩිෙවලා මිනිසුන්ට මාළු කන්න 
බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙබදා හැරීෙම් 
කමෙව්දය -distribution system එක- අපි ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? 
රුපියල් 250ට තිබුණු ගෑම් 425 සැමන් ටින් එක අද රුපියල් 125 
දක්වා මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා බදු සහන ලබා දීම තුළින් 
කරන්ෙන් බටහිර අධිරාජ වාදින්ට ණය ෙගවන එකයි කියලායි මා 
කල්පනා කරන්ෙන්. ෙම් තුළින්, අෙප් ආදරණීය ධීවරයා තමන්ෙග් 
ජීවිතයත්, මරණයත් අතර සටනක් කර ෙනළා ෙගන එන මත්ස  
අස්වැන්නට මිලක් නැති ෙවනවා. එක පැත්තකින්,  රුපියල් 125ට 

සැමන් තිෙබන නිසා අෙප් ෙනෝනා මහත්වරු ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් සැමන් ටින් එක ෙගනැවිත් 'කිරීස්' ගාලා කඩලා ඒක 
ෙහොද්දට හළා ෙගන කන්න පටන් ගනියි.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් තුළින් රුපියෙල් මහා දැවැන්ත 
කඩා වැටීමක් සිද්ධ වීම. අපට මතකයි, වසර 10කට ආසන්න 
කාලයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 130කට ආසන්න 
පමාණෙය් තබා ෙගන සිටි බව. අද ෙම් වන ෙකොට ෙඩොලරය අහස 
උසට ඉහළ යනවා. අපි ෙම් විධියට පිට රටින් ෙගනැවිත් කන්න 
පටන් ගත්ෙතොත් ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 160ක්, රුපියල් 170ක් 
වන කාලය එච්චර දුර නැහැයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වයඹ පළාත් සභාෙව් හිටපු 
සත්ව නිෂ්පාදන අමාත වරයායි. ලංකාෙව් කිරි නිෂ්පාදනය 
ගත්තාම වැඩිම කිරි නිෂ්පාදනයක් තිෙබන්ෙන් මධ ම පළාෙත්යි. 
මධ ම පළාෙත් ෛදනික නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 2,07,000යි. 
ෙදවන ස්ථානයට සිටිෙය් වයඹ පළාෙත් අපියි. අෙප් ෛදනික කිරි 
නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 1,79,000යි. අපි ෙම් පමාණය ෙව්ගෙයන් 
වැඩි කර ෙගන ආවා. එදා කිරි ෙගොවියාට ලීටරයකට රුපියල් 
15ක්, රුපියල් 20ක්, රුපියල් 30ක්  ලැබුණු එක රුපියල් 40ක්, 
රුපියල් 50ක් දක්වා වැඩි කරලා, අවසාන වශෙයන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැය තුළින් කිරි ලීටරයකට රුපියල් 60ක් 
ෙදනවාය කියා ෙයෝජනා කළා. යහ පාලන ආණ්ඩුව එදා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, කිරි ලීටරයකට රුපියල් 70ක් ෙදනවාය කියලා. 
හැබැයි ඒ ෙවනුවට අද ගම තුළ කිරි ලීටරයකට ලැෙබන්ෙන් 
 රුපියල් 70ක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 48යි, රුපියල් 49යි. අද ෙම් අය 
වැෙයන් ගෑම් 400ක කිරි පිටි පැකට් එකක් රුපියල් 295ක් වැනි 
ඉතාමත් පුංචි මුදලකට ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබන බව අපි 
දැක්කා. ෙම් අය වැය තුළින් එවැනි බදු සහන ලබා ෙදන්ෙන් 
බටහිර අධිරාජ වාදින්ට ණය ෙගවන්න මිසක් අෙප් අහිංසක කිරි 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි කියන කාරණය මා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැය තුළ තිෙබන තවත් මරු 
පහරක් මා දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් රෙට් 
හරියටම සමෘද්ධි බැංකු 1,000ක් තිෙබනවා. දැන් වසර 20කට 
ආසන්න කාලයක ඉඳලා, එනම් 1994 අග භාගෙය් ඉඳලා ෙම් වන 
කල් සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ මඟින් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවට 
සමෘද්ධි මුද්දරය දීලා, අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් කියලා මුදලක් කපා 
ෙගන, ඒ අයෙග් ගිණුම් තුළ මුදල් වර්ධනය වන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම අෙන ෝන  ඇප පදනම මත ණය 
ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් සමෘද්ධි බැංකු සංගමය 
තුළ තිබුණා.  මා දැක්කා, ෙම් අය වැය තුළින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට -NSB එකට- ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන බව. අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවෙග් බැංකුව මඟින් කියාත්මක 
වූ ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය තුළින් රජයට පවරා දීලා අහිංසක 
මිනිසුන්ට ණය ලබා ගන්න තිෙබන පහසුව නැති කරන්නයි 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ණයක් ගන්න ගියාම 
අෙප් කළමනාකාරවරු ඉස්ෙසල්ලාම ඉඩම් ඔප්පුව ඉල්ලනවාය 
කියලා. ඊට පසේසේ ඉල්ලනවා, වීථි ෙර්ඛා සහතිකය ෙදන්න, 
ෙනොපවරා ගැනීෙම් සහතිකය ෙදන්න, business registration එක 
ෙදන්න, තමන්ෙග් ගිණුම් ටික ෙදන්න කියලා. ඉල්ලන්ෙන් 
නැත්ෙත් DNA වාර්තාව විතරයි.  DNA වාර්තාව විතරයි සමහර 
bank managersලා ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්. ෙම් කමෙව්දයට 
සමෘද්ධි බැංකු පද්ධතියත් ෙම් අය වැය තුළ ෙදන්න අද සැලසුම් 
කර තිෙබනවා.  

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය විනාශ 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වන විට අපට තිෙබන පධාන ගැටලුවක්. 

607 608 

[ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 21 

එක එක finance companies ගමට ඇවිල්ලා, microfinance 
companies ගම්වලට ඇවිල්ලා ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට අතට සල්ලි 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් අද නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඔබ දකිනවා 
ටයි දමා ෙගන මහත්වරු ෙදන්ෙනක් motorcycle එකක එනවා. 
ඇවිල්ලා කාන්තාවන් පස්ෙදෙනක් සහිත කුඩා සමිතියක් හදලා ඒ 
පස් ෙදනාට රුපියල් ලක්ෂ පහක් දීලා යනවා. ෙම් විධියට රුපියල් 
ලක්ෂ පහක මුදල ගන්න පහසු නිසා සෑම ෙකනාම රුපියල් 
ලක්ෂය, ලක්ෂය ගණෙන් පස්ෙදනා ෙබදා ගන්නවා. හැබැයි, 
ෙමතැනදී ඒ අය කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ -ෙම් අහිංසක ජනතාව- 
ඒ අයට කීයක් ෙපොලිය හැටියට වැෙටනවාද කියා. සියයට 
තිස්ගණන්, හතළිස්ගණන් ෙපොලිය වැටිලා තමයි ඒ අයට ෙම් මුදල 
ලැෙබන්ෙන්. සති අන්තෙය් සල්ලි එක්කාසු කරනවා. ෙම් ණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව අෙප් පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් අහිංසක 
කාන්තාවන් වහ බීලා මැරුණා.  

අපට භය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ, අපි කාටවත් යටත් ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා නම් වශෙයන් කියනවා නම්, අද ෙම් වන විට 
Ceylinco Grameen Credit Company Limited කියයි,  Kanrich 
Finance Limited කියයි,  Commercial Credit and Finance PLC 
කියයි. විවිධ ආයතන ගමට බැහැලා ගිනි ෙපොලියට සල්ලි ෙබදන 
වැඩ පිළිෙවළක් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. සමෘද්ධි 
බැංකුෙවන් තමයි අහිංසක ජනතාවට ණයක් ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්දය නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. සමෘද්ධි බැංකුව අත් පත් 
කර ගත්ෙත් ඒකට රුකුලක් ෙදන්න කියායි මා හිතන්ෙන්. ඒක 
තමයි ෙම් මරා දමන්න සැලසුම් කරන්ෙන් කියායි අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්.  

මා එදා වයඹ පළාත් සභාෙව් අමාත වරෙයක් හැටියට ඉන්න 
කාලෙය් රාජ  බැංකු ටික ෙගන්වා ගත්තා මට මතකයි. රාජ  
බැංකුත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. පළාත භාරව ඉන්න පධාන 
කළමනාකරුෙග් ඉඳලා සභාපතිවරයාට එනතුරු කථා කරලා අපි 
කිව්වා, ''ෙම් ෙවන ෙකොට ෙමන්න ගාමීය ආර්ථිකය විනාශ කරන 
වැඩ පිළිෙවළකට ෙම්  finance companyකාරයන් බැහැලා  
තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙමය නිවැරැදි කරන්න ඔබලා ඔය 
සඳලුතෙලන් පහළට බැහැලා අහිංසක මිනිසුන්ට පහසුෙවන් ණය 
ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් හදන්න'' කියා. ඒ අය කිව්ව ෙදයක් 
තමයි, ''අෙන් සර්, අපිත් අසරණයි, ෙම් බැංකු නීතිය ඉදිරිපිට අපි 
අසරණයි, ඒ නිසා අපට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ, 
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා  හරි වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න'' කියා.  

එදා අපට මහින්ද රාජපක්ෂ කියා, මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
සිටි නායකෙයක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති පුටුෙව් හිටියා. අපි එදා 
එතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. සාකච්ඡා කරලා මෙග් 
අමාත ාංශෙයන් සමිති ෙදසියහැත්තෑ ගණනක් අපි හැදුවා මට 
මතකයි. එක සමිතියක අවමය 50යි. උපරිම වශෙයන් කාන්තාවන් 
ෙදතුන්සියය ඉන්නවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදලා ඒ අයට 
අමාත ාංශය හරහා පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. පුහුණුව ලබලා දීලා 
ෙකළින්ම බැංකු පද්ධතිය හරහා ණය ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි කියාත්මක කළා. සමිතිෙය් කාන්තාවන් 50ක් ඉන්නවා නම්, 
එක කාන්තාවකට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ලක්ෂ 50ක් ෙදනවා. 
වාර්ෂික ෙපොලිය සියයට 7ට, 8ට අපි දුන්ෙන්. අර finance 
company කාරයින් සියයට 40ට, 50ට දීලා ෙම් අයෙග් ආර්ථිකය 
විනාශ කරද්දී, ඒ ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න වැඩ පිළිෙවළ අපි 
සූදානම් කළා. මෙග් පෙද්ශෙය් කාන්තාවන් 15,000කට වැඩි 
පමාණයක් අපිත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා ඒ සමිතිත් එක්ක වැඩ 
කළා. නමුත්, ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, දිළිඳු මිනිසුන් 
නැඟිට්ටවන්න යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළ කිසිම 
තැනක මා දැක්ෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපට සාකච්ඡා කර යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගමක 
ෙගොවිෙයකුෙග් දරුෙවක්. එතුමා ෙගොවියාත් එක්ක ගනුෙදනු කළ 
ෙකෙනක්. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා නිහඬව ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා අපට හිතා ගන්න බැහැ. ෙම් අහිංසක ධීවරයා, 
ෙගොවියා, කිරි ෙගොවියා, කම්කරුවා හානියට පත් කරන අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙව්ලාෙව්දී, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙකොෙහොමද ෙම්ක ඉවසා දරා ෙගන ඉන්ෙන් කියලා අපට හිතා 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු එස්.බී. දිසානායක  ඇමතිතුමා ඉතාමත්ම දක්ෂ 
නායකෙයක්. එතුමා සමෘද්ධි ව ාපාරය භාර අමාත වරයා හැටියට 
අමාත ාංශය භාර ෙගන සැලසුම් කරනවා. එතුමා තමයි එදා 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත් එක්ක ෙම් 
සමෘද්ධි ව ාපාරය නිර්මාණය කෙළේ. එතුමා අද යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යන්න හදන විට ගාමීය ආර්ථිකය 
විනාශ කරන්න, අෙප් අහිංසක ජනතාවට ණය මුදලක් ගන්න 
පුළුවන් සමෘද්ධි අමාත ාංශය යටෙත් තිබුණු ඒ බැංකු පද්ධතිය 
එකවරම මුදල් අමාත ාංශෙයන් සූරා ගන්නවා. ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
තමන්ට ආදෙර් කරන එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන බැංකු පද්ධතිය ඉවත් කර ගන්නා 
විට, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමය ෙකොෙහොමද ඉවසාෙගන 
ඉන්ෙන් කියා මට හිතා ගන්න බැහැ.  ඒ නිසා ෙම් අය වැය අවසන් 
ෙවන්න ඉස්සරෙවලා ෙහෝ එතුමාත් මැදිහත් ෙවලා, ෙම් බැංකු 
පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න, අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි ටික 
ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් රට ෙවනුෙවන් යම්කිසි තීන්දුවක් ගනීවි 
කියා අප හිතනවා. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ඇදෙගන ආපු අෙප් බැංකු 
පද්ධතිෙය් ෙම් මුදල් ටික අද ෙවනත් තැනකට යන්න යන 
ෙවලාෙව්දී ඒ ෙවනුෙවන් එතුමා යම්කිසි මැදිහත්වීමක් කරයි කියා 
අප තරෙය් විශ්වාසය තබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් 
හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
 
[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගතය දියුණු 

ආර්ථිකයක් සහ ගුණවත් ජන සමාජයක් නැමැති සුන්දර මනරම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් නම්, එම ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරනු ලබන 
අඩිතාලම ෙම් රෙට් අධ ාපනයයි. අෙප් රෙට් අනාගත පරපුර 
උගත්කමින් පමණක් ෙනොව, ගුණවත්කමින් යුතු පිරිසක් බවට 
පත් කිරීම සඳහා ෙමන්ම ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඔවුනට උදා කර 
දීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 20වැනි 
මුදල් ඇමතිවරයා ලංකාෙව් 69වැනි අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් 
ඉතා ශක්තිමත් පියවරක්, පෙව්ශයක් තබා තිෙබන බව මා මුලින්ම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ රටවල 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටමින් පවතින තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. අප 
රටද විවිධ ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න වුණු  වකවානුවක 
වුණත් යම්කිසි දුරකට එම තත්ත්වයන් සමනය කර ගනිමින්, 
සුන්දර, ළඟ ෙපෙනන, ජනපිය කියාවලීන්ෙගන් බැහැරව රෙට් 
අනාගතය ගැන හිතලා, ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද 
කරනවා.  

ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් අධ ාපනය නංවාලීම සඳහා පධාන කුලුනු 
තුනක් මත සිය ස්ථාවරය ෙගොඩනඟන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
ඉන් පළමුවැන්න, ඉගැන්වීෙම් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම. 
ෙදවැන්න, පාසල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. තුන්වැනි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පියවර, ශිෂ යන්ෙග් සහ පාසල් විෂයමාලා සංවර්ධනය කිරීම. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් කියැවුණු විධියට 
අඛණ්ඩ ගුරු පුහුණුවක් ලබාදීමට මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා. එය විශාල මුදලක්. අපත් ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගම්වල 
ජීවත් වන මිනිස්සු. දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වල කාලයක් 
තිස්ෙසේ පවතින බරපතළ ගැටලුවක් තමයි, ඉංගීසි ගුරුවරු, 
ගණිතය ගුරුවරු, විද ාව ගුරුවරු, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි 
විෂයයන් සඳහා ගුරුවරු ෙනොමැතිකම. ඒ ගුරුවරු ගම්වලට 
යැව්වත් ඒ අය ෙබොෙහෝ කාලයක් ඒ ස්ථානවල ෙසේවය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ගැටලුවට පිළියමක් වශෙයන් ගුරු නිවාස සහ ගුරු 
විෙව්කාගාර ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක පමණ මුදලක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතා ෙහොඳ පියවරක් 
හැටියට අප අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල්වලට ජල පහසුකම් 
හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීමටත් රුපියල් මිලියන 4,000ක 
පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සඳහා 
විදුලිය ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක පමණ මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. නිදහසින් පසුව අය වැයකින් අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ විශාලතම මුදල ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් 
කර තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. ෙම්ක ෙබොෙහෝ ෙද ෙනක් අගය 
ෙනොකරපු පැත්තක්. ෙම් කාරණය ෙකෙරහි විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන්ෙග් ඇස ෙනොගැසුණාය කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමන්ලාෙග් ඇස ගැසුණත්, ඒක හිතාමතාම අමතක කළ 
කාර ණයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

මධ කාලීන හා කියාකාරී සැලැස්මක් යටෙත් පාථමික පාසල් 
3,577ක් වැඩිදියුණු කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් 
සඳහා කියාකාරකම්  කාමර, විද ාගාර, බහුමාධ  කාමර ඇතුළු 
ඉෙලක්ෙටොනික කියැවීම් පහසුකම් සහිත පුස්තකාල ආදී පහසුකම් 
ලබාදීමට තවත් රුපියල් මිලියන 15,000ක් ලබා දීමට ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආදී වශෙයන් රෙට් 
වැදගත්ම අංශයක් වන අධ ාපන ක්ෙෂේතයට විශාල මුදලක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අපි කවුරුත් හැම තැනකදීම සඳහන් කරනවා, 
"ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියලා. "ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියලා 
කථා කරන ගමන් දළ ජාතික ආදායමින් සියයට හයක් 
අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා රෙට් විශ්වවිද ාල ආචාර්ය 
මහාචාර්යවරුන්ට, අධ ාපනය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට පා 
ගමන් යන්න, උද්ෙඝෝෂණ කරන්න සිද්ධ වුණු වකවානුවක් පසු 
ගිය කාලෙය් තිබුණා. හැබැයි, අද ෙපර පාසල් දරුවාෙග් ඉඳලා 
පාසල් දරුවන්, විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන ගන්නා දරුවන් දක්වා 
හැම අංශයක්ම ආවරණය වන විධියට අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් 
උන්නතිය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න ෙම් රජය 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවැනි 
වතාවට බඩු මිල වැඩි කරන්න කියලා කියපු විපක්ෂයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටීම ගැන මම පුදුම ෙවනවා.  

රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙවලාෙව් මම එම 
කථාව අහ ෙගන සිටියා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ළදරු කිරි 
පිටිවල මිල අඩු කරපු එකට ෛවද වරෙයකු හැටියට එකඟ 
වන්ෙන් නැහැයි කියලා එතුමා කිව්වා. එෙහම නම් එතුමා 
කියන්ෙන් ළදරු කිරි පිටිවල මිල වැඩි කරන්න කියලායි. මට ෙපර 
කථා කරපු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "සැමන් ටින් එෙක් මිල අඩු කරපු එකට කැමැති නැහැ, 
ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ධීවරයාට ගහපු මරු පහරක්" 
කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් මත්ස  
නිෂ්පාදනවලට වැදුණු බරපතළම පහර යුෙරෝපයට අෙප් මත්ස  

නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්න අවස්ථාව ෙනොලැබීම කියන 
කාරණය එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියට සිටියදී 
අමතක වීම පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා. ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය ෙහොඳටම දන්නවා. එතුමා අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් සඳහන් කළා, ටින් මාළුවල මිල අඩු කරපු එකට 
එතුමා අකැමැතියි කියලා. ටින් මාළුවල මිල අඩු කරපු එකට 
එතුමා විරුද්ධ නම් එතුමා අනික් පැත්ෙතන් කියන්ෙන්  ටින් 
මාළුවල මිල වැඩි කරන්න කියලායි. ෙම්ක හරි හතර බිහිරි 
කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එතුමා  කරපු කථාව මම 
ඇහුවා. ලූනු ෙගොවීන්ට ලූනු ආනයනය කිරීෙම්දී පනවා තිෙබන 
බද්ද ඉවත් කරපු එකට එතුමා විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම අල ආනයනය 
කිරීෙම්දී පනවන බද්ද ඉවත් කරන එකට එතුමා විරුද්ධයි. හැබැයි, 
අලවල මිල ඉහළ යනෙකොට, ලූනුවල මිල ඉහළ යනෙකොට, 
සැමන් ටින් එෙක් මිල ඉහළ යනෙකොට ෙබෝඩ් උස්සාෙගන පාරට 
බැහැලා උපවාස කරන්න, සත ගහ කරන්න ඉදිරිපත් වන්ෙන්ත් 
අද ෙම්වාට විරුද්ධව කෑ ගහන උදවියමයි. ඒ නිසා ලූනු ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කරන්නත්, අල ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නත්, ධීවරයා 
ආරක්ෂා කරන්නත් ෙම් රජයට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තුන් ෙව්ල කාලා ඇඳලා ඉන්න පුළුවන් බඩු 
මිලක් පවත්වාෙගන යන්නත් ෙම් ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් හැම පැත්තම ආරක්ෂා වන විධියට තමයි ෙම් අය 
වැෙය්දී තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට යන 
පාර හදා ගත්ෙතොත් "අනික් පාරවල් ඔක්ෙකොම තිෙබද්දි 
මන්තීතුමා නම් තමන්ෙග් ෙගදරට යන පාර හදා ගත්තා" කියා 
ගෙම් කට්ටිය කියනවාය කියලා මන්තීවරෙයකු කිව්වා මට 
මතකයි. මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට යන පාර හැදුෙව් නැත්නම් "ෙම් 
මනුස්සයා ෙවන පාරවල්  හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් 
ෙගදරට යන පාරවත් හදා ගන්න බැරිව" කියලා කියනවාය කිව්වා. 
ෙම් විධිෙය් කථාවක් තමයි අද අපි විපක්ෂෙයන්  කිව්ෙව්. ටින් මාළු 
මිල වැඩි වුෙණොත් කියනවා, "කන්න බැහැ" කියලා. අල මිල වැඩි 
වුෙණොත් කියනවා, "මිනිසුන්ට තුන් ෙව්ල කන්න බැහැ" කියලා. 
ලූනු මිල වැඩි වුෙණොත් කෑ ගහනවා, "බඩු මිල වැඩියි" කියලා. 
ෙම්වා අඩු කරන්න කියා මාර්ගයක් ගත්ෙතොත් කියනවා, "ෙමන්න 
ෙද්ශීය ෙගොවියාට පහර දුන්නා, ධීවරයාට පහර දුන්නා"ය කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂයට සටන් පාඨ 
නැති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා මට හිෙතනවා. ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්ක සටන් පාඨ නිර්මාණය කර ගන්න 
විපක්ෂය බලාෙගන හිටියා. ෙම් අය වැයට විතරක් ෙනොෙවයි, මම 
නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ෙවලා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
වාඩි වුණු දවෙසේ ඉඳලාම දැක්ෙක් විපක්ෂය සටන් පාඨ ෙහොයන 
ආකාරයයි. පසු ගිය කාලෙය් සමහර ෙවලාවට අඳුෙර් අත පත 
ගාමින් එෙහන් ෙමෙහන් ෙමොකක් ෙහෝ අල්ලා ගන්න බැලුවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකවරයා පත් කරපු ෙවලාෙව්ත් 
ජාතිවාදය අවුස්සන කථා රට පුරා පතුරුවා හැරියා.  

මට මතකයි, අෙප් අගමැතිතුමා පත්ෙවලා පළමුවැනි සංචාරය 
හැ ටියට ඉන්දියාවට ගියා. එතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා CEPA 
ගිවිසුම අත්සන් කරනවාය කියලා මහා ෙඝෝෂාවක් නැඟුවා. 
ෙමතැන ඉන්න සමහර මන්තීවරු එක්සත් ජාතීන්ෙග් කාර්යාලය 
ඉස්සරහ උපවාස කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. "වීෙරෝදාර" කියලා 
කියා ගන්නා -අපි නම් එෙහම දකින්ෙන් නැහැ- මන්තීවරයා 
"CEPA එපා" කියලා ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ෙකොළඹ පිටෙකොටුෙව් 
ෙපළපාළි ගියා. "ඇමතිවරු වැඩියි" කියලා කෑ ගැහුවා. අපි ජිනීවා 
මහා සටන ජයගහණය කළාම ඒකත් පාවිච්චි කරලා "මහින්දත් 
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එක්ක නැඟිටිමු" කියන ෙබෝඩ් එක පැත්තකට දාලා,  ජිනීවා එක්ක 
නැඟිටින්න හැදුවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙකොෙහන් ෙහෝ  ෙමොකක් ෙහෝ සටන් පාඨයක් අද විපක්ෂයට  
ඕනෑ කර තිෙබනවා. ෙමොකක් ෙහෝ සටන් පාඨයක් ෙසොයමින් 
ඉන්නවා.   ෙම් අය වැයත් සටන් පාඨයක් බවට පත් කර ගන්නට 
පුළුවන්ද කියා බැලුවා. එල්ෙලන්න වැල් නැතිව, හතර ගාතෙයන් 
වැටිලා  ඉන්න විපක්ෂයට ෙමොකක් ෙහෝ විධියකින් නැගිටින්න අය 
වැය පාවිච්චි කර ගන්නට පුළුවන්ද කියා බැලුවා. එෙහම බැරි වුණු 
තැන,  කියන්න ෙමොකුත්  නැති නිසා "ධීවරෙයෝ ගැන දුකයි, අල 
ෙගොවිෙයෝ ගැන දුකයි, ලූනු ෙගොවිෙයෝ ගන දුකයි, කිරිපිටි මිල වැඩි 
ෙවනෙකොට දුකයි" කියලා අද කියන්ෙන්. ඒක අපට ෙහොඳටම  
පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල්  ඇමතිතුමා ෙම් 
ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටියත්  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මා ෙම් ෙයෝජනාව කරනවා. ෙම් එක්කම 
අපි එකතු කළ යුතු කාරණා රාශියක් තිෙබනවා. එතුමා ඉතා ෙහොඳ 
පකාශයක් ෙමහි කර තිෙබනවා. ඒ තමයි  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ළමා ආරක්ෂණය ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුය කියා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ළමා 
ආරක්ෂණ අධිකාරියට විශාල මුදලක් ෙවන් කළ යුතුය කියා එතුමා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙම් දුර දක්නා පියවරත් එක්ක 
මා තවත් කාරණයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. ඒ තමයි, ආගමික 
අධ ාපනය වැඩිදියුණු කරන්නට, දහම් පාසල් අධ ාපනය  
වැඩිදියුණු කරන්නට අපි  අවධානය ෙයොමු  කළ යුතුයි කියන 
කාරණය.    කිස්තියානි ධර්මය ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙග් 
අධ ාපනය වැඩිදියුණු කරන්න, ෙවනත් ඒ ඒ ආගම්වල ආගමික 
අධ ාපනය වැඩිදියුණු කරන්න අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එක්තරා ආයතනයක් 
එක්ක එකතුෙවලා සමීක්ෂණයක් කරනෙකොට එක කාරණයක් 
පැහැදිලි වුණා. ඒ තමයි, අපරාධවලට ෙයොමු වුණ අපරාධකරුවන්  
සියයක් අරෙගන බැලුෙවොත්  ඒ සියෙයන් අසූහතක්ම ආගමික 
අධ ාපනය හදාරපු නැති අයයි කියන එක.  එනම්, ආගමික 
අධ ාපනයට ෙයොමු ෙනොවුණු අය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දරුවන් පැහැර ෙගන යෑම්, දරුවන් දුෂණය කිරීම්, දරුවන් මරා 
දැමීම් වාෙග් ෙඛ්දනීය  පුවත් අපට දවසින් දවස අහන්නට 
ලැෙබනවා.  එම නිසා අෙප්  දහම් අධ ාපනයට වැඩි වැඩිෙයන් 
සිසු පරපුර ෙයොමු කරන්න වටපිටාව හදන එක අෙප් වගකීමක්; 
යුතුකමක්.  දකුණු පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයකු හැටියට 
ඉන්දැද්දී මම ෙයෝජනා කළා, අඩුම තරමින් ඉරිදා දිනෙය් උ දය 
කාලෙය්ත්,  ෙපොෙහොය දිනෙය්ත් පුළුවන් නම් පුද්ගලික පන්ති 
කිසියම් විධියක  නියාමනයකට -කිසියම් විධිෙය් නතර කිරීමකට -  
ලක්  කර  ෙහෝ ඒ පැය කිහිපය  පුද්ගලික පන්තිවලින් බැහැරව 
දරුවන්ට ආගමික අධ ාපනය සඳහා දහම් පාසල්වලට ෙයොමු 
වන්නට තිෙබන ඉඩකඩ ඇති කරන්නට  අවශ  සාකච්ඡාවක්, 
කතිකාවක් ආරම්භ කරන්න කියා.  ඒ වාෙග්ම එම ෙයෝජනාව මා  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කරන්නට කැමැතියි. දහම් පාසල් 
අධ ාපනයට ෙයොමුවුණු දරුවන්ට විශ්වවිද ාල පෙව්ශෙය්දී, 
රැකියාවකට යාෙම්දී  දහම් පාසල් අවසාන ෙශේණි විභාගය සමත් 
වුණු  සහතිකයට යම්කිසි ලකුණු පමාණයක් එකතු කරන්න  කියා 
කරන්නය කියා මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා  කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම  තරුණ,  දක්ෂ 
අධ ාපන ඇමතිවරෙයක් අද අපට ඉන්නවා.  එතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙකෙරහි  අවධානය ෙයොමු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් දහම් අධ ාපනය ලබා ෙදන ගුරුවරු -විෙශේෂෙයන්ම  
දහම් පාසල් ගුරුවරු-  ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙසේවෙය් ෙයෙදන  පිරිසක්. 

ඒ අය අවුරුදු දහය, පහෙළොව, විස්ස, තිහ ඒ දහම් පාසල්වල 
ගුරුවරුන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ අයට දීමනාවක් ෙහෝ 
වැටුපක්  ලබා ෙදන්නය කියා මා කිසිෙසේත්ම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒ අයෙග් ෙසේවය අගය කිරීම  සඳහා කිසියම් 
කාෙලෝචිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  එෙහම 
සකස් කෙළොත් පමණයි ඒ අය දහම් පාසල් ගුරුවරුන් හැටියට 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්, නිස්සරණාධ ාසෙයන් ෙසේවය කරන්නට ඒ  
සථානවලට පැමිෙණන්ෙන්. 

මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට ෙම් ස්ථානවලට ගියාම අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා, දහම් පාසල්වල ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ 
කරන්නට පැමිෙණන ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් පවතින බව. නමුත් 
උපාධිධාරින් ඕනෑ තරම් විරැකියාෙවන්  ඉන්නවා.  අෙපොස  උසස් 
ෙපළ සමත් අය ඉන්නවා.  සාමාන  ෙපළ සමත් අය  ඉන්නවා. ඒ 
අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙම් ස්ථානවලට පැමිෙණන්ෙන් නැහැ. 
එෙසේනම්, ෙම් ෙසේවාවට යම්කිසි වටිනාකමක් ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා  විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා  ෙයොමු ෙවන්නය කියා මා ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
දැක්මත් එක්ක ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙයොමු වන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා අපි දැක්කා. 
ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය කියලා සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි අගය 
කරනවා.  

මම ගිං ගඟ ගැන ෙපෞද්ගලික අත් දැකීම්  තිෙබන ෙකෙනක් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, මම ඉන්ෙන් ගිං ගඟ 
මිටියාවෙත්. මම කුඩා කාලෙය් දැකපු ගිං ගඟ ෙනොෙවයි අද 
දකින්ෙන්. කුඩා කාලෙය්, ළමා කාලෙය් මම ගිං ග ෙඟ් වැලි 
තලාෙව් ෙසල්ලම් කළා. සම වයෙසේ අයත් එක්ක ග ෙඟ් නෑවා. අද 
එෙහම ගඟක් ෙනොෙවයි අපි දකින්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය අද ලංකාෙව් 
තිෙබන සෑම ගංගාවකටම, ඇළ - ෙදොළකටම ෙපොදුයි. ඒ නිසා මම 
ෙයෝජනා කරනවා, ජල මූලාශ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඇළ - 
ෙදොළ, ගංඟාවල ෙදපස  -ඉවුරුවල-   සහ ඇළ ෙදොළ ගංගා පිහිටි 
පෙද්ශවල කඳු මුදුන්වල ගස් වැවීම සඳහා ජනතාව ෙයොමු කරන්න  
කියලා. ෙම් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවෙළේදී  විෙශේෂෙයන්  
රජෙය් ඉඩම්වල, රක්ෂිත ඉඩම්වල ගස් වැවීම සඳහා අවශ   
පියවර ගන්න අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා  මම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි. මම ෙපෞද්ගලිකව ගිං ගඟ 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. 
ඒක අතිශයින් සාර්ථකයි. පාසල් දරුෙවෝ, දහම් පාසල් දරුෙවෝ 
ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් කළ හැකියි. ගඟ පිරිසිදුව තබා ගැනීෙම් 
වැදගත්කම සහ ගඟ අපවිත කිරීෙම් විපාක ගැන ඒ දරුවන්ට 
අවෙබෝධක් ලබා ෙදන්න කිසියම් විධියක වැඩ පිළිෙවළක් අපට 
පහසුෙවන්ම කියාත්මක කළ හැකියි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලාත් මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්  කියැවුණා 
රජෙය් ෙසේවකයා ගැන. ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන්, ෙබොෙහොම 
කැක්කුමකින් සමහර මන්තීවරුන් කථා කළා ඒ අයට වාහන 
බලපතය ලබා ෙනොදීම ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
වාහන බලපතය රජෙය් ෙසේවකයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි,  
ෙමොනම වාහනයක් නැති ෙම් කථා කරන මටත්, මූලාසනෙය් 
ඉන්න ඔබතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අපි කාටත් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුටවත් ඒක 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒ එක්කම රජෙය් ෙසේවකයාට වාහනයක් ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීම සඳහා අවශ  කරන මූල  පහසුකම් ලබා ෙදන්නට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයා ෙගෞරවාන්විතව, වැදගත් විධියට  
ෙසේවයට පැමිණිය යුතුයි ෙමන්ම සමාජෙය් පිළිගැනීමක් ඇති ෙවන 
ආකාරෙයන් ජීවත් විය යුතුයි, ගමන් බිමන් යා යුතුයි කියන එකට  
මම එකඟ ෙවනවා.  

අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් ෙවනවා, 
අද රෙට් පවතින වාහන පමාණය පිළිබඳව. ෙකොළඹට යන එන 
ෙකෙනකුට, ෙකොළඹ නගරයට ඇතුළු ෙවන ෙකෙනකුට, ෙවනත් 
නගරවලට යන එන ෙකෙනකුට පාෙයෝගිකව පැහැදිලියි රෙට් 
තිෙබන වාහන පමාණය රටට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන පමාණයක් 
කියලා. ඒ නිසා කිසියම් ෙහෝ කමයකින්, කිසියම් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත්, ෙකටි කාලීන සහ  දිගු කාලීන සැලැස්මක් 
ඇතිව රටට ගැළෙපන, රෙට් මාර්ගවලට ඔබින වාහන පමාණයක් 
අෙප් රටට අවශ යි. ඒ හා සමගාමීව ෙපොදු පවාහන පහසුකම් 
දියුණු විය යුතුයි කියලා අපි රජයක් හැටියට විශව්ාස කරනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් කියා මාර්ගවලින් ෙනොනැවතී ෙම් රෙට් ෙපොදු 
පවාහන පද්ධතිය දියුණු කරන්නට, විෙශේෂෙයන් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය යම්කිසි 
විධියක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට 

පැමිණීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.   

රජයක් හැටියට අපට බලන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා  අපි 
ෙකොෙහොමද ෙම් තිෙබන අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ 
නිසා ෙපොදු පවාහන ව ාපාර දියුණු කරන්න, මාර්ග පද්ධතිය දියුණු 
කරන්න රජයක් හැටියට අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන අතෙර්, ෙම් 
රටට සීමාවක් නැතිව,  ඉවක්බවක් නැතිව  මහා වාහන පමාණයක් 
එකතු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවා සීමා කරන්නත් රජයක් හැටියට 
අපට යුතුකමක් හා වගකීමක් තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

ෙම් අය වැෙය් සාධනීය ලක්ෂණ ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි ගම ඉලක්ක කරෙගන කියාත්මක වීම. ගාම නිලධාරි වසම් 
14,022ක් ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ෙලසට සංවර්ධනය 
කරන්නට ෙම් අය වැය අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා; ඒ 
සඳහා පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ලබන වසෙර් රුපියල් මිලියන 
1.5ක් ගාම නිලධාරි වසමකට ලබා දීමට තීරණය කරලා 

තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් රුපියල් මිලියනයක් ලබා දුන්නා සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම. ඒ මුදලින් ඉතාම සාර්ථක විධිෙය් ව ාපෘති 
ෙම් වන විටත් නිම කරලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා ඒ සෑම 
ගාම නිලධාරි වසකම. රජයක් හැටියට අපි දින 100 කාල 
සීමාෙව්දී සාර්ථක පියවරක් ඉස්සරහට තිබ්බා. ඒ පියවෙර් තව 
තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා    ෙකොයි තරම් අමාරුකම්, දුෂ්කරකම් 
තිබුණත් ලබන වසෙර්දීත්   රුපියල් ලක්ෂ 15ක වාෙග් මුදලක් 
සෑම ගාම නිලධාරි වසමකට ලබා ෙදන්නට තීරණය කරලා 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දක්ෂිණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අමාත ාංශයක් අද පිහිටුවලා තිෙබනවා. 
තරුණ, දක්ෂ ඇමතිවරෙයකුට ඒ අමාත ාංශය භාර දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන ගමන්, වරාය 
සංවර්ධනය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මඟී භාණ්ඩ පවාහන ෙසේවා 
ආදිය දියුණු කරන්නත් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ගාමීය සංවර්ධනය සඳහාත් අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති අද වන විට දකුෙණ් ජනතාවට දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
කිසියම් විධියක සහනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. හැබැයි, 
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයට සමගාමීව ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් ආ 
යුතුව තිෙබනවා; කර්මාන්ත නිර්මාණය විය යුතුව තිෙබනවා; 
නිෂ්පාදනය වැඩි විය යුතුව තිෙබනවා; දකුෙණන් රටට ලැෙබන 
ආර්ථික පතිලාභයන් මීට වඩා ඉහළ යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
අවශ  සැලසුම් පසු ගිය යුගෙය්දී නිර්මාණය වුෙණ් නැහැ. නමුත් 
අෙප් රජය ෙම් සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. එම 
නිසා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙදද්දූෙවන් පටන් අරෙගන ෙබන්තර ෙවරළ තීරයත් 
එක්ක සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත්, ධීවර කර්මාන්තය 
දියුණු කර දකුණු පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහාත් අවශ  පියවර 
ගන්නට ගරු අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. අප එතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය 
පුද කර සිටිනවා. ෙහට දවෙසේත් ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ගාල්ල ෙකොග්ගලදී විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් 
පවත්වන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

අෙප් සංචාරක සංවර්ධන අමාත  ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමාත් පසු ගිය දිනවල ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සංචාරය කළා. 
එතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කළා. අප 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමම  අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයට විශාල 
මුදලක් ෙවන් කිරීම තුළින් දකුණු පළාතට විෙශේෂ අවස්ථාවක්  
ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි එය අගය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ජූලි වර්ජකයන් ගැන 
ෙම් රජය විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ජූලි 
වර්ජකයකු  ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක මුදලක් 
ෙගවන්න ෙම් අය වැෙය්දී ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ජූලි වර්ජකයන්ෙග් කරපිටින් බලයට ආපු, ජූලි වර්ජකයන් 
ඉස්සරහට දමාෙගන මැයි දින ෙපළපාළි ගිය, ෙවනත් ෙවනත් 
සටන් ව ාපාරවලට ඒ අයව පාවිච්චි කරපු ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පසු 
ගිය යුගෙය් දී ජූලි වර්ජකයන් දිහා බැලුෙව් නැහැ. ඒ අයෙග් දරු 
පරම්පරාව දිහා බැලුෙව් නැහැ. ඒ අය මුහුණ දීපු අවදානම් 
තත්ත්වයන් ගැන, ඒ අයෙග් අනාගතය ගැන බැලුෙව් නැහැ. අද 
අෙප් රජය ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම 
ගැන අප සතුටට පත් ෙවන අතරම  අප ඒ ෙවනුෙවන් රජයට 
ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,   විශ්ව විද ාල ශිෂ යන්ට 
laptop පරිගණක මිලදී ගැනීම සඳහා ෙපොලී රහිත ණයක් ලබා 
දීමට රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ෙවන් කිරීමට  ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. අපව මුණගැෙසන්නට එන විශ්ව විද ාල ශිෂ යන්  
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට කියන්ෙන්, අපට ෙකොෙහොම හරි laptop 
පරිගණකයක් ලබා ෙදන්න කියලායි.  එය ලබා ගන්න ෙකොෙහොම 
හරි උදවු කරන්න කියලා තමයි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙපන් 
ඉල්ලන්ෙන්.  එම ශිෂ යන්ට සහනදායී කමයකට ෙපොලී රහිතව 
ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා.  මම හිතන විධියට ෙපොලී රහිතව එවැනි ණය මුදලක් 
ලබා ෙදන ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. එම නිසා  
විශ්ව විද ාල ශිෂ යන්ට එය  විශාල සහනයක් බවට පත්ෙවයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

 සෑම දරුවකුම වසර 13ක් අධ ාපනය ලැබිය යුතුයි කියලා 
තීන්දුවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පාසල් අධ ාපනය ෙහෝ වෘත්තීය 
පුහුණු අධ ාපනය ෙහෝ ලැබිය යුතුයි කියන තීන්දුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් තීන්දුවක්. ඒක ඉතාම වටිනා 
තීන්දුවක් හැටියට මා විශ්වාස කරනවා. සාමාන  ෙපළ විභාගෙය් දී 
අසමත් වන දරුවන්ට ෙකොන් ෙවලා, පැත්තකට ෙවන්න සිදු 
ෙවනවා.  ඒ දරුවන්  අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ 
දරුවන් ෙම් සමාජෙය් එක්තරා ෙකොටසක් බවට පත් කරන්ෙන් 
නැතිව, වසර 13ක් තිස්ෙසේ දරුවන්ට අධ ාපනය  තුළින්  සම 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න ගත් තීන්දුව රට නව මාවතකට 
හැරවීමක් හැටියට  මා විශ්වාස කරනවා. එම නිසා එක්තරා 
විධියකට බලනවා නම් ෙමම අය වැය 1977 වසෙර් නව ආර්ථික 
ෙපරළියක් ඇති කරමින් ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය හා 
සමානයි. එදා ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දි අපි ෙබොෙහොම ලාබාල 
අය හැටියට අපට යම්  මතකයක් තිෙබනවා.  මෑත කාලයක් වන 
තුරුම විවෘත ආර්ථිකය මහා විෙව්චනයකට ලක් වුණා; 
පහරදීමකට ලක් වුණා. සමහර කාලවලදී විවෘත ආර්ථිකය සටන් 
පාඨයක් කර ගත්  සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්  විවෘත ආර්ථිකයට 
මානුෂික මුහුණුවරක් ෙදනවා  කියලා තමයි බලයට ආෙව්.   නමුත්  
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙම් රෙට් ඇති කරනෙකොට සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් ඒක සටන් 
පාඨයක් කරෙගන විරුද්ධ වුණා. ඒකට පහර දුන්නා. හැබැයි 
බලයට ආවාට පසුව ඒ බලතල වැඩි කරෙගන විධායක ජනාධිපති 
කමෙය් අනුහස පැතිරුවා මිෙසක එක  අඩියක්වත් පස්සට තබන්න 
ෙම් අය කියා කෙළේ නැහැ. විවෘත ආර්ථිකයට ලබා දීපු මානුෂික 
මුහුණුවර ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කවුරු ෙකොෙහොම දැක්කත් 
අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් රජය විශ්වාස කරන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව විශ්වාස කරනවා; ගරු 
අගමැතිතුමාව විශ්වාස කරනවා ; ෙම් ඇමති මණ්ඩලය විශ්වාස 
කරනවා; ෙම් ආණ්ඩුව විශ්වාස කරනවා. එම විශ්වාසය මත  ඉදිරි 
වසර 5ක කාලය තුළ ෙලෝකෙය් - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කලාපෙය් -  
තිෙබන දියුණුම ආර්ථිකය සහිත රට බවට අෙප් රට පත් කරන්න 
ෙම් අය වැය  මුල් අඩිතාලමක් බවට පත් ෙවන බව නියතයි කියන 
විශ්වාසය පළ කරමින්,  ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැෙබ්වා! යි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பல ஆண்  

க க்குப் பிறகு  ேநற்  இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்கப்பட்ட 

வர  ெசல த் திட்டம்தான், மக்க க்குச் சுைமயில்லாத, 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைல குைறக்கப்பட்ட, 
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள உ வாக்கக்கூ ய, ெவளிநாட்  

தலீ கைள ஊக்குவிக்கின்ற, மற் ம் அைனவரா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பல அ கூலங்கைளக் ெகாண்ட 
திட்டமாக உள்ள . வர  ெசல த் திட்டம் ன்ைவக்கப் 
ப வதற்கு ன்னர் வாிச்சுைம அதிகாிக்கப்ப ேமா, 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள் அதிகாிக்கப் 
ப ேமா, ேபாக்குவரத் ச் ெசலவினங்கள் அதிகாிக்கப்ப ேமா 
என்ற ஓர் அச்சம் சாதாரண மக்கள் மனதிேல இ ந்த . 
ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டமான  சைபயிேல ேநற்  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்  அவர்கள் ஒ  நிம்மதிப் ெப ச்ைச 
வி வதற்கான  வழிைய அ  ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
ஏெனனில்,  பத்  இலட்சம் இைளஞர், வதிக க்கான 
ேவைலவாய்ப் , வ மான மட்டங்கைள வி த்தி ெசய்தல், 
கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல், 
கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறகளில் ந த்தர வகுப்ைபச் 
சார்ந்தவர்களின ம் அரசாங்க ஊழியர்களின ம் ஆதன 
உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த மற் ம் உ தி வாய்ந்த 
ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் ேபான்ற விடயங்கள் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் க ப்ெபா ளாக 
இ க்கின்றன.  

கடந்த காலங்களிேல எம  பிைழயான ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைகயின் காரணமாக நாங்கள் தனிைமப்ப த்தப் 
பட் ந்ேதாம்; ஏைனய நா களினால்  ஓரங்கட்டப் 
பட் ந்ேதாம். ஏைனய நா கள் எம்ைமச் சீண்டத்தகாத 
நாடாகப் பார்த்த ஒ  நிைலைம இ ந்த . அதனால் நாம் 
எமக்குப் ெபா த்தமில்லாத நா க க்குப் பின்னால் 
ேபாகேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் ந்ேதாம். ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் வழிகாட்ட ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களின் ஒத் ைழப்ேபா ம்  ஒ  நல்லாட்சிைய 
நாங்கள் ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ ந்ததால், நான் ஏற்ெகனேவ 
கூறிய அந்த நிைலைமக்கு இப்ெபா  ற் ப் ள்ளி 
ைவக்கப்பட் க்கின்ற . இைத நாங்கள் நல்லேதார் 
அம்சமாகப் பார்க்க ேவண் ம். இந்த நாட் க்கு  வளம்மிக்க 
ஓர் எதிர்காலம் அைமவதற்கான ஒ  நல்ல நிைலைம 
உ வாகியி க்கின்ற  என்பைத நாங்கள் ாிந் ெகாண்  
ெசயற்பட ேவண் ம். ெசல்வந்தர்கள் ெசல்வந்தர்களாகேவ 
உயர்ந் ெகாண்  ேபாகின்றார்கள்; வறியவர்கள் 
வறியவர்களாகேவ தாழ்ந் ெகாண்  ேபாகின்றார்கள். இந்த 
நிைலைமைய நாங்கள் ெபா வாகேவ பார்த்தி க்கின்ேறாம். 
இதைன மாற்றினால் மாத்திரேம ஒ  நா   சுபிட்சமான 
இலக்ைக ேநாக்கிப் ேபாக ம். ஆகேவ, இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தி டாக ஒ  நல்ல  இலக்ைக ேநாக்கிச் 
ெசல்வதற்கு  நாங்கள் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட்டால்  
அதைன அைடய ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 
ந த்தரத் ெதாழில் யற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம்; 
சிறிய சுயெதாழில் ேமற்ெகாள்பவர்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அத டாக அவர்கைள எதிர்காலத்திேல  நல்ல 
வ மானமீ்ட் ம் ஒ  வர்த்தகக் கூட்டமாக மாற்ற ம். 
அதற்கு ஆக்க ர்வமான ஒத் ைழப்ைப வழங்க ேவண் ம்.  

இந்த நா  ஒ  விவசாய நா . நாங்கள் விவசாயத்திேலேய 
தங்கியி க்கின்ேறாம். ெசல்வம் ெகாழிக்கின்ற இந்த நாட் ேல 
எந்தக் குைற மில்ைல. மைழ ேபாதியள  கிைடக்கின்ற ; 
அதற்கு நிகராக ெவய்யில் அ க்கின்ற . விவசாயத்திற்ேகற்ற 
காலநிைல சாத்தியங்கள் இந்த நாட் ேல இ க்கின்றன. 
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ஆகேவ, எல்லா வளங்கைள ம் ெகாண்ட ஒ  விவசாய 
நாடான இந்த நாட் ல் எம்ைம உயர்த்திக்ெகாள்வதற்கு 
நாங்கள் விவசாயத் ைறைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம். நாங்கள் 
எவ்வா  ஏைனய ைறக க்கு ஆக்க ர்வமான ஊக்கு 
விப்ைப ேமற்ெகாள்கின்ேறாேமா, அதற்கு நிகராக விவசாயத் 

ைறைய ம் ஊக்குவிக்க ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்வத டாக உண  உற்பத்தியிேல எம  சுயேதைவையப் 

ர்த்திெசய்வ  மாத்திரமன்றி, ெவளிநா க க்குக்கூட 
உண ப் ெபா ட்கைள ஏற் மதி ெசய்கின்ற இலக்ைக  
அைடய ம். நாங்கள் இந்த நாட் ந்  ேதயிைலைய 
ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்ய ெமன்றால், 
இறப்பைர உற்பத்தி ெசய்  ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி 
ெசய்ய ெமன்றால், ஏைனய விவசாயப் ெபா ட்கைள ம் 
ெவளிநா க க்கு ஏன், ஏற் மதி ெசய்ய யா ? நாங்கள் 
எம  உண க்குத் ேதைவயான ெபா ட்கைள 
ெவளிநா களி ந்  ஏன் த விக்க ேவண் ம்? இந்த 
நிைலைய நாங்கள் சிறி  சிறிதாக இல்லாெதாழித் , எம  
ேதைவைய இந்த நாட் க்குள்ேளேய ர்த்தி 
ெசய் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  நல்ல நிைலைமைய உ வாக்க 
ேவண் ம்.  

இன்  ஒ  கணிப்பீட் ப் ள்ளிவிபரம் ெசால்கின்ற , 
இந்த நாட் ேல ெதாழில்வாய்ப்  இல்லாத, கல்வி கற்ற 
இைளஞர்கள் சுமார் 21 தத் க்கும் அதிகமானவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள் என் . இதைன ஒ  நல்ல நிைலைமயாக 
நான் பார்க்கவில்ைல. ப த்த இைளஞர், வதிகள் 
ெதாழில்வாய்ப்பின்றி இ ப்ப , அவர்கள் பல்ேவ  விதமான 
ெகட்ட வழிகளி ம் ஈ ப வதற்கான நிைலைமைய 
ஏற்ப த் ம். ஆகேவ, அவர்கள் சாியான வழியிேல 
ெசல்வதற்கு அவர்க க்கான ேவைலவாய்ப் க்கைள நாங்கள் 
உ வாக்கிக்ெகா க்க ேவண் ம். அதைன நான் எம  
தார்மீகக் கடைமயாக, ஓர் அரசாங்கத்தின் தார்மீகக் 
கடைமயாகப் பார்க்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த இைளஞர், 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகா க்க நாங்கள் 
ெவவ்ேவ  யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , 
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள உ வாக்க ேவண் ம்; திய திய 
ெதாழில்கைள உ வாக்க ேவண் ம். அவ்வா  
உ வாக்குவத டாகேவ இைளஞர் வதிகளின் 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

மைலயகத்தில் ப த்த இைளஞர், வதிக க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப்  என்ப  குதிைரக் ெகாம்பாக இ க்கின்ற  
என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல பல ைற 
எ த் க்கூறியி க்கின்ேறன். நான் இந்தச் சைபயில் அங்கம் 
வகிப்பதற்கு ன்பதாக ஊவா மாகாண சைபயிேல பத்  
வ டங்க க்கு ேமலாகத் ெதாடர்ச்சியாக மாகாண சைப 
உ ப்பினராக இ ந்தி க்கின்ேறன். அந்தக் காலகட்டத்தி ம் 
கூட மைலயக இைளஞர், வதிக க்கான ெதாழில் 
வாய்ப்ைபப் பற்றி ம் நாட் ன் ேமம்பாட்ைடப் பற்றி ம் 
அந்தச் சைபயிேல பல ைற எ த் க்கூறி, என  
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்ேறன். ஆகேவ, நாங்கள் இந்த 
இைளஞர் வதிகளின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய மிக 
நாசுக்காகத் தீர்க்கேவண் ய ஒ  காலகட்டத்தில் 
இ க்கின்ேறாம். அேதேநரம், இந்த நாட் ேல ஒ  கசப்பான 
வரலா  பதிக்கப்பட் க்கின்ற . அதாவ , சுமார் 30 
வ டங்க க்கு ேமலாக இடம்ெபற்ற த்தத்தினால் இந்த நா  
பல்ேவ  சிக்கல்க க்கும் பிரச்சிைனக க்கும் கம்ெகா த்  
வந்தைத நாங்கள் பார்த்ேதாம். இன்  இந்த நாட் ேல த்தம் 

இல்ைல; ஒ  சு கமான நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் நாங்கள் அவ்வாறான 
ஒ  நிைலைம மீண் ம் ஏற்ப வதற்கு இடமளிக்க யா ; 
இடமளிக்கக்கூடா . ஆகேவ, எம  இைளஞர், வதிகைளப் 
ெபா த்தளவிேல நாங்கள் அவர்கைளச் சாியான ைறயில் 
வழிநடத்த ேவண் ய ஒ  ேதைவ ஏற்பட் க்கின்ற .  

நான் பிரநிதித் வப்ப த் ம் ேதாட்டப் பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தளவிேல 
அவர்கள் பல தசாப்தங்களாக ஓரங்கட்டப்பட்ட ஒ  மக்கள் 
கூட்டமாக  அைடயாளம் காணப்ப கிறார்கள். அதாவ , 
பிாித்தானியர்களின் ஆட்சிக் காலத்தி ந்ேத அவர்கள் 
ஓரங்கட்டப்பட்ட அல்ல  அடக்கு ைறக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட 
ஒ  மக்கள் கூட்டமாக  வாழ்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்கைள 
அந்த நிைலைமயி ந்  மாற்றேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . ேதாட்டப் றத்திேல வா ம் மக்க க்குச் 
சுதந்திரக் காற்ைறச் சுவாசிக்கும் சந்தர்ப்பத்ைத நாங்கள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். ேதாட்டப் ற மக்கைள ம் 
ேதசிய நீேராட்டத்திேல இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஏெனனில், அவர்கள் இந்த நாட் ன் ெக ம்  
ேபான்றவர்கள். அந்நியச்ெசலாவணிைய இந்த நாட் ற்கு 
ஈட் த்த கின்ற ஒ  ெப ம் மக்கள் கூட்டமாக மைலயக 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்கைள ம் சாியான வழியிேல நடத்தேவண் ய தார்மீகக் 
கடைம ம் ெபா ப் ம் எமக்கும் இ க்கின்ற ; இந்த 
அரசாங்கத்திற்கும் இ க்கின்ற . அேதேநரத்திேல மைலயக 
மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் பல தசாப்தங்களாக 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கு வஞ்சகமில்லாமல் வாக்களித்  
வந் ள்ளார்கள். தம  சின்னம் யாைனதான் என்ற 
நிைலப்பாட் ல் இ ந் ெகாண்  அவர்கள் வாக்களித்  
வந்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்களின் நலன்களிேல 
அதிக அக்கைற ெச த்தேவண் ய ஒ  தார்மீகக் கடைம 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற .  அதைன அரசாங்கம் ெசய் ம் 
என்பதிேல எனக்கு எவ்வித சந்ேதக மில்ைல.   

சில வ டங்க க்கு ன்  ILO அைமப்பின் - International 
Labour Organization - வ டாந்த நிகழ்விேல 
கலந் ெகாள்வதற்காக ெஜனீவா ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  
எனக்குக் கிைடத்த . அந்தேநரத்தில் அங்ேக நடந்த ஒ  
சம்பவத்ைத நான் இந்த இடத்திேல கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.   

A few years back, I had the opportunity of attending 
the International Labour Conference of ILO in Geneva. 
During the tea break, I had an argument with the then 
Minister of Labour from Lebanon over migrant workers. 
That topic came up during the tea break and I said, "the 
migrant workers from Sri Lanka are coming to your 
country; they are being treated in a very low manner; they 
are not treated properly; they are not recognized properly; 
they are not paid  their salaries properly. You all must 
realize that it is a service-oriented matter. It is a win-win 
matter. My service is for you and your salary is for me. 
So, you all must not think that you have only to pay the 
migrant workers, but they should also be treated 
properly". Then, that Minister of Labour got annoyed 
over my statement and he asked me in a very sarcastic 
manner, “Are you from the 'housemaid country'?”. Sir, 
just see as to how we are classified; how we are 
recognized. He asked me whether I am from the 
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"housemaid country". He was having a cup of tea in his 
hand.   Then, I replied, “Look here! I am not from the 
'housemaid country'. I am from the country which 
produces the best tea in the world. That is 'Ceylon Tea' 
which you are having now. Please mind your business 
and do not utter unnecessary words."  Sir, I told him that I 
am not from a "housemaid country", but I am from the 
best tea-making country in the world. He shut his mouth 
as he never expected me to reply in that manner. He may 
be the Minister of Labour in Lebanon, but I am not 
concerned about that. I replied in such a manner so that he 
realized that I did not like his reference that I am from the 
"housemaid country". Just see how they recognize us. 
Sir, if other countries can buy our tea, blend and sell, why 
do we also not import tea from other countries to blend it 
here, to add value and to re-export to other countries so 
that we can make a lot of money? We can make profit out 
of that. I really welcome the suggestion made by the Hon. 
Minister of Finance to import tea, blend it and add value 
to that. ஆகேவ, இைத நாங்கள் ெசய்வத டாக எம  
ேதயிைல லம் கிைடக்கும் வ மானத்ைத நாங்கள் 
உயர்த்திக்ெகாள்ள ம். 

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவர்கள  சம்பளம் கூட்  ஒப்பந்தத்தின் அ ப்பைடயிேல 
இரண்  வ டங்க க்ெகா ைற ப்பிக்கப்ப கின்ற . 
என  சக உ ப்பினர் மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் 
அவர்களின் ேபச்சின்ேபா  ெசான்னார், "மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
திகதி கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகியி க்கின்ற ; ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் மீளாய்  ெசய்யப்பட் ப் திய 
உடன்ப க்ைக ஏற்ப த்தப்பட் க்க ேவண் ம்" என் . 
ஆனால், இன்  எட்  மாதங்கள் கடந் ம் அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தம் மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
ஏேதேதா சாக்குப்ேபாக்குக் காரணத்ைதச் ெசால்  அதைன 
இ த்த த் க்ெகாண்  வ கின்றன. அைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா .  எவ்வா  ஏைனய ஊழியர் க்குச் 
சம்பளம் வழங்கப்ப கின்றேதா, அதற்கு நிகராகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் இந்த இடத்திேல 
ஒ  விடயத்ைதச் ெசால்லலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அதாவ , ஏைனய அரச ஊழியர்க க்குச் சம்பள நிர்ணய 
சைபயி டாகேவ சம்பளம் வழங்கப்ப கின்ற . சம்பள 
நிர்ணய சைபதான் சம்பளத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற . ஆகேவ, 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் சம்பள நிர்ணய சைப லம் 
சம்பளத்ைத வழங்கேவண் ம்.  அேதேவைள தனியார் 

ைறயின க்கு அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற 2,500 பாய்  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

மைலயகக் கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி சாியாக ம் 
ைறயாக ம் பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ம். மைலநாட்  
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 

அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு மைலயக மண்வாசைனையப் 
ாிந் ெகாண்டவ ம் ச க உணர் ெகாண்டவ மான 

மாண் மிகு திகாம்பரம் அவர்கள் அைமச்சராக நியமிக்கப் 
பட் ள்ளார். அவர் அந்த அைமச்சுக்கு நியமிக்கப்பட் ப்ப  
காலத்தின் ேதைவக்குப் ெபா த்தமானெதன நான் நிைனக் 
கின்ேறன். ஆகேவ, மைலயகத் க்கு ஒ  வி காலம் 
வ ெமன்றால் அ  மிைகயாகா .   

அ மாத்திரமல்ல, ேதாட்டப் றங்களிேல ெதாடர்ச்சியாகப் 
பத்  வ டங்கள் வாழ்ந் வ பவர்க க்கு அவர்கள  

கு யி ப் க்கள் ெசாந்தமாக்கப்ப ம் என்ற விடய ம் வர  
ெசல த் திட்ட உைரயிேல ெசால்லப்பட்ட . இ  பாராட்டப் 
படேவண் ய ஒ  விடயமாகும். ஏெனனில், 200 வ டங்களாக 

ட் ாிைம, காணி ாிைம ேபான்ற எந்த உாிைம ம் 
இல்லாமல் எம  மக்கள் இ ந்தி க்கிறார்கள். ெதாடர்ச்சியாக 
பத்  வ டங்கள் வாழ்ந்தால் அவர்க ைடய ட் க்கான 
உாிைம வழங்கப்ப ெமன்ற அந்த திட்டம் உண்ைமயிேலேய 
பாராட்டப்படக்கூ யதாகும். அ  விைர ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ேதாட்டப் றங்களிேல கல்வித் ைறக்குப் 
பல்ேவ  ச ைககள் வழங்கப்பட் க்கின்றன; நிதி 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அ  சாியாக ம், ைறயாக ம் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ன்  மாணவர்க க்கு 
ேநர யாகச் சீ ைட வழங்கப்பட்ட . இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் அதற்குப் பதிலாக வ ச்சர் ைற 
அறி கப்ப த்தப்பட இ க்கின்ற . உண்ைமயில் அ  
பாராட்டப்பட ேவண் யதாகும். ஏெனனில், ெபற்ேறாைரப் 
ெபா த்தளவிேல இத டாக அவர்க ைடய பிள்ைள 
க க்குத் தரமான சீ ைடகைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
நிைலைம ஏற்ப ெமன்பதில் எவ்வித சந்ேதக மில்ைல.   
 

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

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Give me a few more minutes, Sir. 

மைலயக இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் த் ைறயிேல 
மிக ம் திறைமயானவர்கள்.  அவர்கைள நாங்கள் ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அதற்குத் ேதைவயான நடவ க்ைககைள 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு எ க்க ேவண் ெமன ம் நான் 
இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம்,  
ேதாட்டப் றங்களிேல சீர்ெகட்ட நிைலயில் இ க்கின்ற 
பாைதகள் தி த்தப்பட ேவண் ம். அேதேநரத்திேல சுத்தமான 
கு நீர் வசதி இல்லாத ஒ  நிைலைம ம் அங்கு 
காணப்ப கின்ற . அதைன நிவர்த்தி ெசய் ம்வைகயில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் ேதாட்டப் றங்க க்குச் 
சுத்தமான கு நீைரப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான வழிவைக 
கைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கைடசியாக ஒ  விடயத்ைதக் கூறி என  உைரைய 
க்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். மைலயகத்திேல 

ஆசிாியர் பற்றாக்குைற இ ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அைத நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ெமன்பதற்காக சுமார் 2200 
ேப க்கு ஆசிாிய உதவியாளர் - teacher assistant - நியமனம் 
வழங்கப்பட்ட . ரதி ஷ்டவசமாக அவர்க க்கு மாத 
ெமான் க்கு 6,000 பாய் மாத்திரேம allowance ஆக 
வழங்கப்ப கின்ற . ெதாடர்ச்சியாக ஐந்  வ டங்க க்கு 
அந்த allowance வழங்கப்படவி க்கின்ற . நிரந்தர 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு பல்ேவ  நிபந்தைனகள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த நிபந்தைனகள் 
எல்லாவற்ைற ம் ர்த்திெசய்தால் மாத்திரேம அவர்கள் 
ஆசிாியேசைவயில் உள்வாங்கப்ப வார்கள். இ ந்த 
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ேபாதி ம், ஆசிாியர்க க்கு நிகரான ேசைவயாற் ம் 
அவர்க க்கு மாதெமான் க்கு 6,000 பாய் மாத்திரம் 
வழங்கப்ப வ  ஒ  பாாிய வஞ்சைனயாகும். ஆகேவ, இந்த 
விடயத்தில் அவர்க க்கு நல்லெதா  தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  
 
 

[අ.භා. 6.04] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වසර හැටනවයක ශී ලංකා 

පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ ඉදිරිපත් ෙකරුණු අය වැය ෙල්ඛන 
අතරින් විසිවන මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් රජෙය් වත්මන් 
මුදල් අමාත  ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා  ඊෙය් ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වසර 2500ක ඈත අතීතෙය් 
ශී විභූතිය ගැන අපි කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කෘෂි කර්මාන්තය හා ගාමීය කර්මාන්ත රටාවක් මත 
පැවතුණා. ස්වභාව ෙසෞන්දර්ය එක්කම ස්වභාවධර්මයට ආෙව්නික 
විධියට ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් ස්වයංෙපෝෂිත රාජ යන් තිබුණා. අද 
කවුරු ෙකොෙහොම කථා කළත් ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම් ගරු 
සභාව හමුෙව් කියන්න කැමැතියි, වසර විස්සක ඉතිහාසෙය් විවිධ 
අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ සමඟි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, ෙපොදු 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කියන විවිධ 
රජයන් යටෙත් ෙම් රට ෙසෞභාග වත් කරන්න කියලා අය වැය 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ බව.  

මම කනගාටු ෙවනවා, අපටත් ගුරුහරුකම් කියපු ආර්ථික 
විද ාව පිළිබඳ ෙකළ පැමිණි අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙනොසිටීම ගැන. 
ෙමොකද, එතුමන්ලා රටට පකාශ කරන්ෙන් අමුතු ෙදයක්. ෙම් රෙට් 
මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්නට 
කියලා කටයුතු කළ අය, විවිධ රජයන් යටෙත් ජනතාව රවට්ටපු 
ආකාරය අද අපට ෙපෙනනවා. බරපතළ අර්බුදයකට පත් වුණු 
ආණ්ඩුවක් ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට පත් කිරීම නිසා  අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත් 
අද ෙම් කාර්යය භාර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොන තරම් ෙබොරු 
ෙපොෙරොන්දු දීලා ෙම් රට කාබාසිනියා කරලා 'මහින්ද චින්තන', 
'මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම' කියලා මහ ෙලොකුවට ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ඒ කඩදාසි අද පට්ටපල් අසත  ඒවා බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් කියන්ෙන්, "ෙම් මාස ෙදකට රට 
විනාශ කළා" කියලායි. ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දුව  
ෙගන තව මාස 10යි ගත වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු 17වැනිදා 
සිට මාස තුනක් තුළ අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක මම එතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.   

දරුෙවකු ෙමෙලොවට බිහි ෙවන්න කලලයක් හැටියට මවෙග් 
කුස තුළ පිළිසිඳ ගන්නවා. ඉන් පසු දස මසක් කුස දරා ෙගන ඉඳලා 
මව දරුවා වදනවා. නමුත් මාස තුනකින් ශල කර්මයක් කරලා ඒ 
දරුවා එළියට අරෙගන ෙනොෙම්රු දරුවකු ෙදනවා වාෙග් ෙදයක් 

ෙම් රටට ෙදන්න ෙනොෙවයි අපි සූදානම් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසය පිළිබඳව කියවලා ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු අඩු පාඩුකම් 
පිළිබඳව ෙහොඳින් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව පශ්චාත් පරීක්ෂණ 
පවත්වලා ඒවාට දිය හැකි පිළියම් සූදානම් කරන්න තමයි අපට 
සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා අපට සිද්ධ ෙවනවා, ඉදිරි කාලය තුළ අප 
කටයුතු කළ යුත්ෙත් ෙමොන ආකාරයටද කියන එක බලන්න. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කථාවක් තිෙබනවා,  
"මිනිස්සු කසාද බඳින්ෙන් තමන්ට අවශ  ෙද් ලබා ගන්නය, නමුත් 
කසාද බැන්දාට පස්ෙසේ තමන්ට අවශ  ෙද් හඳුනා ගන්න බැරි 
ෙවනවා" කියලා. ඒක තමයි අද විපක්ෂයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය හරියට කරන්න බැහැ. තමන්ට විපක්ෂ 
නායකෙයක් ෙතෝරා ගන්න බැරිව නන්නත්තාර වුණු ෙවලාවක් 
තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අද විපක්ෂය කියන 
එක අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියනවා, විපක්ෂ 
නායකතුමා අතැන ඉන්නවා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් පත් ෙවලා ඉන්නවා. අද අංජබජල් 
ෙවලා විපක්ෂයට කර කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව නන්නත්තාර 
ෙවලා, ෙම් ගරු සභාව තුළ පැයක් ෙදකක් ෙජෝගි නටලා, ටීටර් 
එකක් ෙපන්වලා, මාධ  තුළින් රටට කියනවා, තමන් තමයි 
ෙකරුෙමෝ කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් තමන් යමක් විෙව්චනය 
කරනවා නම් ඒවා අහ ෙගන ඉඳලා නැවත උත්තර ෙදන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් ගරු සභාව තුළ එෙහම 
ෙදයක් කරන්න පුළුවන් ආත්ම ශක්තියක්, ෙකොන්දක් ඔවුන්ට 
නැති එක ගැන. ඒ නිසා උත්තර ෙදන ෙකොට පලා යනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු 15කට 
පස්ෙසේ 2015 තමයි යූඑන්පී එක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකොටසකුත් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැටියට පත් වී තිෙබන්ෙන් කියන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
1977දී ෙම් රෙට් පාලනය භාරගන්නා විට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව බිහි 
කරපු, ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල හදපු ශීමත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා විවෘත ෙවළඳ පතිපත්තිය ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරපු 
ෙවලාෙව්, නිදහස් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රටට ෙගන ආ 
ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ වාමාංශික ව ාපාර, වාමාංශික නායකෙයෝ 
ෙබරිහන් දුන්නා, "ෙම් රට ඉවරයි, ෙම් රට විනාශයි, ෙම් රට 
කාබාසිනියා කරනවා" කියා. නමුත් අද වන විට අවුරුදු 38ක් 
ගිහින් තිෙබනවා. විවිධ ආණ්ඩු පැවතුණා. අදත් ෙගන යන්ෙන් ඒ 
කමයමයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මන්තීවරුන් 
හතරපස්ෙදෙනකු එකතු කරෙගන, හරියට ජනතා බලෙව්ගයක් 
නැතිව සිටින ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අදත් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳලා ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අද මම කනගාටු ෙවනවා එෙසේ ෙනොවීම 
ගැන. එතුමන්ලා අද මහා ෙලොකුවට කථා කළා, "ෙම් අය වැෙයන් 
පසුව ෙම් රට ඉවරයි, ෙම් රට අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
ෙවනවා" කියා. නමුත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජය මඟින් ෙම් රෙට් 
යමක් කළා. ඍජුව ජනතාවට බලපාන වැඩ පිළිෙවළක් එදා කළා. 
එතුමන්ලාෙගන් ආෙව්ණික උරුමය ලබපු දරුවනුයි අද ෙම් රට 
පාලනය කරන්ෙන්. මහවැලි ගඟ ෙපොල්ෙගොල්ෙලන් රජ රටට 
හරවලා, උතුරු මැද පළාතට -අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට- 
වතුර ෙගන යන විට, විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන විට, ගාමීය 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවන විට, පුංචි පුංචි කර්මාන්ත ගම්වල ව ාප්ත 
කරන විට, ෙම් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා ෙකොග්ගල ආදි 
ෙනොෙයක් පෙද්ශවල, ලංකාෙව් හතර දිග් භාගෙය් නිර්මාණය 
කරන විට ෙම් රෙට් දහස ් ගණන්, ලක්ෂ ගණන් අහිංසක 
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ෙකල්ලන්ට ෙකොල්ලන්ට අතට මාසයකට කීයක් ෙහෝ ලබාගන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද 
නැවතත් ඒ උරුමක්කාරයන්ෙග් නායකත්වෙයන්, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙලෝකෙය් කවදාවත් 
ෙනොතිබුණු සංකල්පයක් ෙලස ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට එකට 
එකතු ෙවලා  කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අපි 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි අධ ාපනය ගනිමු. 
ෙමොන ෙද් කළත් නිදහස් අධ ාපනය අර්ථ පූර්ණ කෙළේ, නිදහස් 
අධ ාපනය අර්ථවත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුයි. 
නිල ඇඳුම් ටික දීලා, දිවා ආහාරය දීලා, මහෙපොළ ශිෂ ත්වය දීලා, 
විෙශේෂෙයන් ෙපොත් පත් ටික දීලා ඇති කරපු ඒ වැඩ පිළිෙවළම, ඒ 
කමයම පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත් ඉදිරියට ෙගන ගියා මිස අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළාද කියා මම අහනවා. ඔවුන් එවැන්නක් කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි අනාගත සංවර්ධනය 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අපි අනාගත 
ආෙයෝජනයක් ගැන කථා කරනවා. ඒ තමයි අධ ාපනය. නියම 
ආකාරයට මිනිසකු නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අහස 
උසට ෙගොඩනැඟිලි හැදුවත්, අධිෙව්ගි මාර්ග හැදුවත්, ෙමොන තරම් 
වැව් අමුණු හැදුවත්, ෙමොනවා හැදුවත් වැඩක් නැහැ, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් හරියට නිර්මාණය කරන්ෙන් නැතිව. යහ ගුණ දන්නා, 
රටට ආදරය කරන දරුවන් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද 
අෙප් ෙම් රජය ඉතාම පැහැදිලිව ඉතිහාසෙය් වූ අඩු පාඩුකම් 
සියල්ල පැත්තකට දමලා, ඒවා නිවැරැදි කරෙගන තමන්ට ලැබුණු 
ජන වරම අනුව, වර්තමානෙය් කටයුතු කරෙගන යනවා. අෙප් 
රජය, අෙප් ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරෙගන යනවා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා 
ඇතුළු අපි දැක්කා එදා අධ ාපනයට කළ ෙද්. ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද ාලවල ශිෂ යන්, ආචාර්යවරුන් වාෙග්ම ෙනොෙයක් 
විද්වතුන් ඇතුළු අපි අවු රශ්මිය ෙනොබලා කකුල් පැළි පැළී මහ 
පාෙර් පා ගමන් ගිහින් කිව්වා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
6ක් අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න කියා. මමත් ගාල්ෙල් ඉඳලා 
අලුත්ගම දක්වා පා ගමෙන් ගියා. පා ගමෙන් යමින් අපි එදා කිව්වා, 
"අධ ාපනය සඳහා එකී ෙවන් කිරීම කරන්න, අෙප් ආණ්ඩුවක් 
ආෙවොත් එය කරනවා." කියා.  

අෙප් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි අය වැෙයහි අපි ඉතාම පැහැදිලිව 
කියනවා, එදා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්  සියයට 1.89ක, සියයට 
2කට අඩු පමාණයක තිබුණු, අධ ාපනය සඳහා වූ ෙවන් කිරීම 
සියයට 6 දක්වා අද වැඩි කර තිෙබන බව. ෙම් අනුව ලබන 
අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 77,750ක් ෙවන් කර පාථමික 
අධ ාපනය, ද්විතීයික අධ ාපනය, විශ්වවිද ාල අධ ාපනය 
ඇතුළුව ෙම් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් හැම ක්ෙෂේතයකටම ඒ 
මුදල් ලබා ෙදන්න පුළුවන් පසු බිමක් නිර්මාණය කර තිබීම ගැන 
මම සතුටු ෙවනවා. අධ ාපනයට මුදල් වැය කරන ෙකොට එය මනා 
කළමනාකරිත්වෙයන් යුතුව කරන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. මුදල් වැය කරන ෙකොට විනිවිදභාවයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මනා කළමනාකාරිත්වයක් අද අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. 
"ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි" කියා අපි ෙබරිහන් දුන්නා. එදාත් 
එෙහම කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය්ත් කිව්වා. හැබැයි, එය අනාගතයට 
භාර ෙදන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම ෙතෝරාගත් පාසල් 2ක්, 3ක්, 4ක් දියුණු කිරීෙම් 
කටයුත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල අලුත් ව ාපෘතියක් 
හැටියට අපි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

අද, ගුරුවරුන්ට නියම පුහුණුවක් නැහැ. ඒ සඳහා නියම 
විධියට මුදල් පතිපාදන ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගුරුවරුන්ට හරි පුහුණුවක් ෙදන්න ඕනෑ. අඩු තරමින් වසර 05කට 
වරක්වත් නිවාඩු කාලය තුළ ෙන්වාසික පුහුණුවක්  ලබා දීලා 
ඔවුන්ට ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක් උදා කරන්න ඕනෑ.  

අද, සම්පත් ෙබදී යාෙම් අසමතුලිත තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
ගුරු ෙශේණි කමය විධිමත් නැහැ. විදුහල්පති ෙශේණි කමය විධිමත් 
නැහැ.  අද විදුහල්පතිවරයකුට පාසල පරිපාලනය කරන්න පුළුවන් 
දැනුමක්, අවෙබෝධයක් නැහැ. උපාධිය තිබුණාට වැඩක් නැහැ. 
ෙසේවා කාලය වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. නිවැරදිව පරිපාලනය -
management- කරන්න පුළුවන් විදුහල්පතිවරයකු නිර්මාණය 
කරන්න ඕනෑ. මා  ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
අනාගතයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබන මනා පුහුණු 
විදුහල්පති සංචිතයක් සෑම දිස්තික්කයකම ඇති කරන්නය කියා.  

ඔවුන්ට ජාතික හා ජනපිය පාසල්වල පාෙයෝගික අත් දැකීම් 
ලබා ගැනීමට අවශ  කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අද කවුරු ෙමොන 
විධියට කථා කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව ගුරුවරු ඇතුළු රජෙය් 
ෙසේවකයා ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමෙතක් 
කාලයක් ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ වැටුප් ටික නිවැරදිව හදා ගන්න බැරි 
වුණා. හිග වැටුප ලබා දීම හරියට "බාලගිරි" ෙදෝෂය වාෙගයි. ඒ 
නිසා මා ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් ලබා ෙදන වැඩි මුදලින් 
කරුණාකර ෙම් අහිංසක ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ වැටුප් ටික හරියට 
හදලා ඒවා නියමාකාරෙයන් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා. 
ඒකත් අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් කරන ඉතා වැදගත් ෙදයක්. 
ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන්ෙග් සාක්ෂරතාව පිළිබඳ පශ්න අද තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් පිළිබඳ අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න අවශ  කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද පාසල්වල ගුරුවරයාට  අනවශ  විධියට 
ෙපෝරම පුරවන්න  තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඔවුන් දැඩි අසීරුතාවට  
පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහරු  ෙම් අවුරුද්ෙද් ලියන එක තමයි 
ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ඒ ෙපෝරමවල ලියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩකට 
නැති කඩදාසි ගුරුවරුන්ට දීම තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙනොවිධිමත් තත්ත්වය නැති කරන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
සමා ෙවන්න, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න තව විනාඩි ෙදකක් 
ෙදන්න.   

අද "ෙනොවිධිමත් අධ ාපනය" කියා ෙපර පාසල් සහ ආබාධිත 
දරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ ෙනොවිධිමත් 
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපර 
පාසල් අධ ාපනය ගැන අපි අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
කටයුතුත් නිසියාකාරව ඉටු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අපට අද කථා කරන්න තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. 
මහාමාර්ග ගරු අමාත තුමාත් අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. හිටපු 
ඇමති ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමාත් මා ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් 
කරනවා. සමහර අය කියනවා, මහාමාර්ගවල සමහර වැඩ කටයුතු 
අතරමඟ නතර ෙවලා තිෙබනවා කියා. උදාහරණයක් හැටියට, 
ගාල්ෙල් අක්මීමනට ඇවිල්ලා බලන්න. වැඩ පිළිෙවළවල් ඇන 
හිටලා තිෙබනවා කියලා සමහරු කිව්වාට ජනවාරි 08වැනිදායින් 
පස්ෙසේ රුපියල් මිලියන 600ක් -රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක්-  අපි 
වියදම් කර තිෙබනවා මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන්න. ඒ 
ෙවනුෙවන් මෙග් ෙගෞරවය ගරු මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ෙවත පුද 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයත් එෙහමයි. "ෙහල්මුට් ෙකෝල්" පදනෙම් 
ආධාර මත ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර, අතරමඟ වැඩ  නවත්වා අවුරුදු 
නවයහමාරක් තිස්ෙසේ තිබුණු ෙරෝහෙල් වැඩ කටයුතු අද නැවත 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  ඇඳන් හයසියයකින් යුතුව මහල් හයකින්  
ගාල්ෙල් කරාපිටිෙය් ඉදි ෙවන ෙමම ෙරෝහල දකින්න එන්නය 
කියා ෙම් කථා කරන ගරු මන්තීවරුන්ට මා ආරාධනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 
වුණු අලුත් මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් ගරු සභාෙව් ඇතැම් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් ආසන දිහා බලද්දී එක අතකින්  කනගාටුවක් ඇති 
ෙවනවා. අවුරුදු 16ක් පළාත් සභාව තුළ කටයුතු කරපු, ෙනොෙයක් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීපු, අහිංසක දුක් විඳින මිනිස්සුන්ෙග් 
හදවෙත් රිද්මය, ගැසම් හඳුනන මිනිස්සු හැටියට අප අද අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   අවුරුදු පහකට ෙම් රෙට් 
ජනතාව අපට රට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ කාර්ය භාරය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයත් 
එක්ක ඉස්සරහට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමතැන යම් යම් 
ෙකොෙලොප්පම් කරලා ෙම් කටයුතුවලට බාධා කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
"බල්ලන් බිරුවාට තවලම ඉදිරියටම ඇෙදනවා" කියා කථාවක් 
තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමොන 
තරම් ෙනොසංඩාල ෙද්වල් කිව්වත්, ෙමොන විධියට කථා කළත් 
තවලම යනවා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවත් ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යනවා. ගිහිල්ලා අපි කියනවා, කථා කරන්න 
කියා. තව අවුරුදු ෙදකකින්, තුනකින් අපි බැණුම් අහන්න 
ලැහැස්තියි. හැබැයි, අපි ඒ අභිෙයෝගය භාර ෙගන ෙම් කටයුත්ත 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කර, ෙම් අය වැෙයන් ලැෙබන පතිලාභය ෙම් රෙට් 
දරුවන්, තරුණයින් ඇතුළු ෙදෙකෝටි දහඅටලක්ෂයක් අහිංසක, 
දුක් විඳින ජනතාවට ලබා ෙදනවා කියන කාරණයත් මතක් 
කරමින්, ඒ අවස්ථාව උදා කර ගන්න සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ආරාධනා කරමින් මාෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි 
කිහිපයක් වැඩිපුරත් ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

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

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 23 වන සඳුදා පවත්වනු 

ලැෙබ්. 

அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  நவம்பர் 23, திங்கட்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.  

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Monday, 23rd  November, 2015. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 2, ගරු සභානායකතුමා. 

2016 වර්ෂෙය් අයවැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් 
ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ  විෙශේෂ 

කාරක සභාව 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  

ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அைமச்சுக்களின் 

ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு  

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF 
EXPENDITURE OF THE MINISTRIES SELECTED 

FROM THE BUDGET ESTIMATES 
OF THE YEAR 2016 

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

"That this Parliament resolves that the Annexure of the Motion  on 
the "Select Committee of Parliament to discuss the Heads of  
Expenditure of the Ministries selected from the Budget Estimates of 
the year 2016" approved by the Parliament on October 23rd, 2015, 
be amended omitting, "(xiv) Ministry of Southern Development" in 
the Annexure with substitution of, "(xiv) Ministry of Special 
Assignment"thereto.  
 
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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.6.20ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

මස 06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 23 වන 
සඳුදා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.20 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 23, 
திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.20 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 
23rd November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015. 
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

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

 

 
இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   

பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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