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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 

 

ගෘහ  කාරක සභාව 
சைபக் கு  

HOUSE COMMITTEE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 122 පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 

විසින් ගරු කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වය ඇතිව මතු සඳහන් 
මන්තීන් ගෘහ  කාරක සභාෙව් සභිකයින් වශෙයන් නම් කරන 
ලදී.  

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 

 
II 

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

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙනොවැම්බර් මස 27වන සිකුරාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XV සහ 
XVI වැනි ෙකොටස් සහ ෙතවැනි කාණ්ඩෙය් V වැනි ෙකොටස; සහ 
2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් 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) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තා මුදණය කළ යුතුය"යි මම 

ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
දිවි නැඟුම දීමනාලාභීන්: උඩුනුවර මැතිවරණ 

බලපෙද්ශය   
வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன  ெப ேவார்: 

உ வர ேதர்தல் ெதாகுதி  
DIVINEGUMA RECIPIENTS: UDUNUWARA ELECTORATE 

 
168/’15 

1.  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
   (மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
      (The Hon. Lucky Jayawardana) 

සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසු ගිය රජය සමෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත, 
උඩුනුවර මැතිවරණ බලපෙද්ශෙය් දිවි නැඟුම 
දීමනා ෙනොලැබූ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව  
එතුමා දන්ෙන්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට කඩිනමින් එම දීමනා ලබාදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) උඩුනුවර මැතිවරණ බලපෙද්ශය තුළ දිවි නැඟුම 

සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මාසිකව 
දීමනා ලබාෙදන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ට ලබාෙදන දීමනාවල මුළු මාසික වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම දීමනා කාණ්ඩ වශෙයන් ෙවන්කර තිෙබ්ද;  
 (iv) එෙසේ නම්, කාණ්ඩ අනුව එක් එක් අයට දීමනා 

ලබාෙදන ආකාරය කවෙර්ද;  
 (v) එෙසේ කාණ්ඩ අනුව දීමනා ලබාගන්නා පවුල් 

සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (vi) 2015 ජනවාරි 08 දින බිහිවූ යහපාලනය තුළ දිවි 

නැඟුම දීමනාලාභීන් සඳහා දීමනා වැඩිකර තිෙබ්ද;  
 (vii) එෙසේ නම්, ඒ එක් එක් අයට මාසිකව දීමනා වැඩිවූ 

ආකාරය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය තුළ දිවි නැඟුම 
දීමනා ලබන පවුල්වල නම්, ලිපිනයන් හා ඔවුන් ලබා 
ගන්නා දීමනා පමාණයන්,  ගාමෙසේවා ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அரசியல் 
காரணங்களினால் உ வர ேதர்தல் ெதாகுதி 
யில் வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன கள் 
கிைடக்காத குைறந்த வ மானம் ெப கின்ற 
கு ம்பங்கள் உள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

   (ii) ஆெமனில், இவர்க க்கு ாிதமாக ேமற்ப  
ெகா ப்பன கைள வழங்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

   (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) உ வர ேதர்தல் ெதாகுதியில் வாழ்வின் எ ச்சி 

அபிவி த்தித் திைணக்களம் லம் மாதாந்தம் 
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ெகா ப்பன 
வின் ெமாத்த மாதாந்தப் ெப மதி எவ்வள  
என்பைத ம்; 

  (iii) ேமற்ப  ெகா ப்பன த் ெதாைககள் ெதாகுதிக 
ளாக பிாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

  (iv) ஆெமனில், ெதாகுதிக க்கு அைமய ஒவ்ெவா  
வ க்கும் எவ்வா  ெகா ப்பன  வழங்கப் 
ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வா  ெதாகுதிகளின் அ ப்பைடயில் 
ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதி உ வாக்கப்பட்ட 
நல்லாட்சியின் கீழ் வாழ்வின் எ ச்சி ெகா ப் 
பனைவ ெப ேவா க்கான ெகா ப்பன கள் 
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், அத்தைகய ஒவ்ெவா வ க்கும் 
மாதாந்தம் ெகா ப்பன கள் அதிகாிக்கப் 
பட் ள்ள விதம் யா  என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) உ வர பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத் 
தி ள் வாழ்வின் எ ச்சிக் ெகா ப்பன கைளப் 
ெப கின்ற கு ம்பங்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் 
மற் ம் அவர்கள் ெப கின்ற ெகா ப்பன த் 
ெதாைககள், கிராம அ வலர் பிாி  வாாியாக 
தனித்தனியாக யா  என்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare:  

(a) Will he inform this House  - 
 (i) whether he is aware of the fact that there are 

low-income families in Udunuwara 
Electorate who did not receive Divineguma 
allowances on political grounds under the 
previous Government; 

 (ii) if so, whether speedy action will be taken to 
provide them with those allowances; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) the number of low-income families in 

Udunuwara Electorate who are provided 
with monthly allowances by the 
Divineguma Development Department; 

 (ii) the total value of the monthly allowances 
provided to them; 

 (iii) whether those allowances have been 
divided into categories; 

 (iv) if so, the manner in which allowances are 
provided to each party according to the 
categories; 

 (v) the number of  families receiving 
allowances according to the categories, 
separately; 

 (vi) whether the allowances provided to the 
Divineguma recipients have been increased 
by Good Governance established on 08th 
January, 2015; and 

 (v) if so, how the monthly allowances were 
increased for each party? 

(c) Will he table the names and addresses of 
Divineguma recipient families in Udunuwara 
Divisional Secretary's Division and the amounts 
they receive, separately according to the Grama 
Niladhari Division? 

(d) If not, why? 
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i) විවිධ ෙහේතු නිසා දිවි නැඟුම දීමනා / සහනාධාර 

ෙනොලබන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව 
පිළිගනිමි. එම නිසා සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභීන් හඳුනා ගැනීෙම් දීපව ාප්ත 
සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට දැනට පියවර ෙගන 
ඇත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පරිදි සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් හඳුනා ගැනීමට 
2015.03.11වැනි දින අමාත  මණ්ඩල තීරණය 
අනුව සමීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ  කටයුතු කර 
ඇත. එම දීමනා ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් සියලු 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර රාජ  පුවත් පත් වන 
"දිනමිණ", "Daily News", "තිනකරන්" යන පුවත් 
පත්වල  2015.10.28 දින දැන්වීමක් පළ කරන ලද 
අතරම, ෙම් වන විට සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට 
අවශ  නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු දිසත්ික් 
මට්ටමින් සිදු ෙව්. ගරු කථානායකතුමනි, එම 
පරීක්ෂණ කටයුතුත් අවසන් ෙවලා දැන් ඒක පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 (iii) ෙමම සමීක්ෂණය දීපව ාප්තව සිදු කරන බැවින් 
හා ඊට පවුල් විශාල පමාණයක් අදාළ වන නිසා 
සමීක්ෂණය මඟින් ලබා ගන්නා දත්ත හා 
ෙතොරතුරු මත දිනය තීරණය කරනු ඇත. (අදාළ 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම 01 ෙලස ඉදිරිපත් කර 
සභාගත* කරමි.) 

(ආ) (i) පතිලාභී පවුල් සංඛ ාව 6,822කි. උඩුනුවර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් දිවි නැඟුම පජා 
මූල බැංකු මට්ටමින් පතිලාභී සංඛ ාව ඇමුණුම 02 
වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 (ii) පවුල් 6,822කට දිවි නැඟුම සහනාධාර ලබාදීම 
සඳහා මාසික වියදම රු. 16,982,720කි. 

 (iii) ඔව්. පවුෙල් සාමාජික සංඛ ාව පදනම් කර ෙගන 
පහත පරිදි කාණ්ඩගත කර ඇත. 

 
 (iv) ෙමයට අදාළ (2015/06) චකෙල්ඛනය ඇමුණුම 03 

වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 

පවුෙල් සාමාජික සංඛ ාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 

03 

03ට අඩු 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

දැනට ෙගවනු ලබන සහනාධාර 
වටිනාකම රු: 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500/- 

03 2,500/- 

03ට අඩු 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 420/- 

(v)    

 
 (vi) ඔව්, දිවි නැඟුම සහනාධාර දීමනා වැඩි කර ඇත. 

 (vii) ඔව්. 2015 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස සිට එක් එක් 
කාණ්ඩය අනුව දිවිනැඟුම සහනාධාරය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් දක්වා ඇත. 

 

 
(ඇ) උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙයහි පතිලාභි නාම 

ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ සභාගත* කරන්ෙනමි. 

(ඈ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙවත  ෙයොමු කරන 

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සැබෑ ෙලසම දිළිඳු විශාල පිරිසකට 
ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත පසු ගිය වසර 20ක කාලය තුළ සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබන්නට වරම් ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ අයට 
ඉතා කඩිනමින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම ඉතා වැදගත් වන 
බැවින් එය කඩිනමින් ඉටු කරන්න ඔබතුමා කටයුතු 
කරන්ෙනහිද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔව්. ලකී ජයවර්ධන ගරු මන්තීතුමාට මා පකාශ කරන්න 

කැමැතියි, අපි ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඉතාම නවීන තාක්ෂණ සංඛ ා ෙල්ඛන 
විධි පාවිච්චි කරමින් ඒ අය වර්ගීකරණය කරන්න තමයි අදාළ 
අයදුම් පත් සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එය විශාල අයදුම් පතක්. ඒ 
හරහා අපි ඒ අයෙග් ආදායම් මට්ටම් වර්ගීකරණය කරනවා, 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

දැනට ෙගවනු ලබන 
සහනාධාර 
වටිනාකම 

පතිලාභී පවුල් 
සංඛ ාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500/- 2,917 

03 2,500/- 1,311 

03ට අඩු 1,500/- 2,228 

සවිබල ගැන්වූ පවුල්    420/-    366 

මුළු පවුල් සංඛ ාව 6,822 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

2015 මාර්තු මස 
දක්වා පැවති  
සහනාධාර 
වටිනාකම රු. 

2015 අෙපේල් මස 
සිට වැඩි කිරීෙමන් 
පසු  සහනාධාර 
වටිනාකම රු. 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,000/- 3,500/- 

03 2,000/- 2,500/- 

03ට අඩු 1,000/- 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420/- 420/- 

1157 1158 

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

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිගණක මාර්ගෙයන්. ඒ සඳහා කටයුතු සියල්ල සූදානම් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. කිසි ෙකනකුට අසාධාරණයක් ෙනොවී, සහනාධාර 
ලැබිය යුතු අයට සහනාධාර ලැබීම සඳහා අවශ  ෙත්රීම් කටයුත්ත 
ගෙම් ගාම  නිලධාරින්ෙග් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සම්පූර්ණ 
පරිපාලනය යටෙත් අෙප්  දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ 
වාෙග්ම ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් විසින් 
අවසන් කරයි.  එය අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අලුතින් සමෘද්ධිලාභින් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
ඔබතුමාෙග් වැඩ සටහන මා අගය කරනවා. ෙමහිදී විෙශේෂ කරුණ 
ෙවන්ෙන්, ෙම් වන විට සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබීමට සුදුසු නැති,   
දිළිඳු ෙනොවන පිරිසක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබමින් ඉන්නවා. ඒ 
පිරිස ඉවත් කරනවාද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  

අලුතින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ඉල්ලීම් කළ උදවිය  ෙත්රීම් 
කරන්ෙන්  ගාම නිලධාරි මහතා, සමෘද්ධි නියාමකතුමා, සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරිතුමා සහ  පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා.  අවසානෙය්දී 
ෙම් හතර ෙදනාෙගන් තමයි  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා 
ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු  ෙවන්ෙන්. එතැනදී මාෙග් පළාෙත් අයට 
අසාධාරණයක් ෙවනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා 
විකල්ප කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියන කාරණය පැහැදිලි 
කරන්න. 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
එතුමාෙග් පශ්නය ඉතාම වැදගත් ගරු කථානායකතුමනි. ඒක 

තමයි මූලික ෙත්රීම. ඊට පසුව ෙම් ඉල්ලීම් සියල්ලම අපි 
පරිගණකය මාර්ගෙයන් වර්ගීකරණය කරනවා. සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඒ පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් එක්ක තමයි 
අපි ඒ වැ ෙඩ් කරන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත් එෙහම අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා ඔබතුමන්ලාට 
දැනුෙනොත්, ඒ සහනාධාර ෙනොලැබුණු, එෙහම නැත්නම් 
අසාධාරණයට ලක් වුණු පවුල්වලට  නැවත ඉල්ලීම් කරන්න 
පුළුවන්. ඒ  ඉල්ලීම් කරන්න කියලා අපි පුවත් පත්වලින් දැනුම් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව අපට පැමිණිල්ලක් 
කෙළොත්,  අෙප් ආයතනෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම පරීක්ෂා කර 
බලලා නිවැරැදි කර ගන්න පුළුවන්. 

එතුමා මතු කළ පශ්නෙය් පළමුවන කාරණෙයන් කියපු, 
ෙනොදිය යුතු අයට දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ අය නිකම්ම ඉවත් 
ෙවනවා. සාමාන ෙයන් අපි ෙමෙහම හිතමු. ඒ පවුලක ෙකෙනක් 
රැකියාවකට ගිෙයොත්, නැත්නම් ඒ පවුෙල් ආදායම් මාර්ගෙය් 

පැහැදිලි ෙවනසක් ඇති වුෙණොත්, ඒ පවුෙල් ෙකනකු විෙද්ශගත 
වුෙණොත් සමෘද්ධි සහනාධාරය ඉවත් කරනවා. හැබැයි, එෙහම 
ෙනොවුණු, ෙනොලැබිය යුතු, එෙහත් ලබන අය ඉන්නවා නම් ෙම් 
කමෙය්දී ඒ අය පැහැදිලිවම ඉවත් ෙවනවා.  

 
පරමුල්ල ෙබෝක්කුව සංවර්ධනය : ෙගවීම් 
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2. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත් පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
2014 වසෙර් කියාත්මක කරන ලද 
"ගෙමන් ගමට-ෙදොරින් ෙදොරට" ව ාපෘතිය 
යටෙත් ෙවන් කරන ලද මූල  පතිපාදන 
මගින්, මාතර මහ නගර සභා 
බලපෙද්ශෙය්, පරමුල්ල, ෙබෙහත් ගබඩාව 
පාර ෙබෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
මාතර මහ නගර සභාව සමග මාතර, 
වල්ගම උතුර, ෙකොටිකාෙගොඩ රජමහා 
විහාර පාෙර්, අංක 112/3, එකමුතු ෙගොවි 
සංවිධානය ගිවිසුම් ගත වූ බවත්;  

 (ii) ලිපිෙගොනු අංක ම.ම.න.ස/නා.ඉ.ෙද/wc-
3/2014- ෙදො.ෙදො - 04 ගිවිසුම් පකාරව, 
2014 ෙනොවැම්බර් 17 දින ඉදිකිරීම ආරම්භ 
කර, 2014 ෙදසැම්බර් වැඩ අවසන් කළ 
නමුත්, ෙමෙතක් අදාළ ෙකොන්තාත් මුදල්  
ෙගොවි සංවිධානය ෙවත ෙගවා ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අදාළ ඉදිකිරීම් අවසන් කර, ෙගවීම සඳහා බිල්පත් ද 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙමම ෙකොන්තාත්තුවට අදාළ මුදල  
වල්ගම උතුර එකමුතු ෙගොවි සංවිධානය ෙවත මුදා හරින 
දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

( அ) (i )  உள் ராட்சித் திைணக்களத்தினால் 2014ஆம் 
ஆண்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட "கெமன் கமட 
- ெதாெரன் ெதாரட்ட" (கிராமம் கிராமமாக -  

டாக) க த்திட்டத்தின்கீழ் ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
ஏற்பா களின் லம் மாத்தைற மாநகர சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், பர ல்ல, ெபெஹத் 
கபடாவ தி, மதகிைன அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு மாத்தைற மாநகர சைப மாத்தைற 
வல்கம வடக்கு, ெகாட் காெகாட ரஜமகா 
விஹாைர தி, 112/3 இலக்கத்தில் 
அைமந் ள்ள எக்க த்  விவசாய அைமப் டன் 
உடன்ப க்ைக 
ெசய் ெகாண் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 ( i i )  ேகாப்  இலக்கம் ම.ම.න.ස/නා.ඉ.ෙද/WC-3/2014-
ෙදො.ෙදො-04 உடன்ப க்ைகயின் பிரகாரம், 2014 
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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நவம்பர் 17ஆம் திகதி இவ்விடயத்தின் 
நிர்மாணிப் கள் ஆரம்பிக்கப்பட்  2014 சம்பர் 
மாதம் இப்பணிகள் ர்த்திெசய்யப்பட் ந் ம், 
இற்ைறவைர சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தப் பணத் 
ெதாைக விவசாய அைமப் க்குச் ெச த்தப்பட 
வில்ைலெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சம்பந்தப்பட்ட நிர்மாணிப் கள் ர்த்தியாக்கப்பட்  
ெகா ப்பன க்கான கட்டணப் பட் யல்க ம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ேமற்ப  ஒப்பந்தத் க்கு 
ஏற் ைடயதான பணத்ெதாைக வல்கம வடக்கு 
எக்க த்  விவசாய அைமப் க்கு வி விக்கப்ப ம் 
திகதி யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a) Is he aware that -  

 (i) an agreement was entered into between the 
Matara Municipal Council and the 
"Ekamuthu Farmers Organization" of No. 
112/3, Raja Maha Vihara Road, 
Kotikagoda, Walgama North, Matara for 
the purpose of developing the culvert 
located on the Behethgabadawa Road in 
Paramulla within the Matara Municipal 
Council limits out of the funds allocated 
under the “Gamen Gamata-Doren 
Dorata” (Village to Village - Door to Door) 
Project implemented in the year 2014 by the 
Department of Local Government; and  

 (ii) relevant payments have not been paid to the 
Farmers’ Organization concerned although 
construction work was commenced on 17 
November 2014 and completed in 
December 2014 as per File No: ම.ම.න.ස/
නා.ඉ.ෙද/wc-3/2014- ෙදො.ෙදො. - 04 Contracts? 

(b) Will he inform this House the date on which the 
payment in respect of the contract will be released 
to the "Ekamuthu Farmers Organization" of 
Walgama North as the construction work has been 
completed and the invoice has been submitted to 
claim the payment? 

(c) If not, why?  
 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i) ඔව්.  

 (ii) නැත.  

  ව ාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් කර ඇත්ෙත් 
2015.01.23වන  දිනය.  

(ආ) භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සමඟ 2015.11.02 දින පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය්දී පැවති සාකච්ඡාවකදී ෙමම 
බිල්පත් පළාත් සභා පතිපාදන මඟින් ෙගවීම් නිරවුල් කරන 
ෙලසත්, ඉන් අනතුරුව භාණ්ඩාගාරය විසින් පතිපූරණය 
කිරීමටත් එකඟ වූ අතර, ඒ පිළිබඳව පධාන ෙල්කම්වරුන් 
සමඟ 2015.11.17 දින පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
අමාත ාංශෙය් පැවති සාකච්ඡාෙව්දී එකඟතාව පළ කරන 
ලදී.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් පශ්නය, මාතර ඒ පෙද්ශෙය් ඒ අදාළ තැනට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාවටම අදාළ පශ්නයක්. හැම තැනම ෙම් 
පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව ාපෘතිය පැවති ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් පතිපාදනවලින් ආරම්භ කළ එකක්. 
නමුත්, ෙගවීම් පිළිබඳ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන නිසා අපිත් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා එක්ක 
කථා කළා. භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්තුමා අපට උපෙදස් දුන්නා, හැම 
තැනකම ඒ ෙගවීම් නිරවුල් කරන්න කියලා. ඊට පසුව ඒ මුදල් 
පළාත් සභාවට පතිපූරණය කරනවාය කියලා කිව්වා. මාතර 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අපි දැන් පළාත් පාලන ෙල්කම්වරුන්ට 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන් ඊට එකඟතාව පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරි ෙය්දී ඒ ෙගවීම් කටයුතු සිදු කරන බව 
ගරු මන්තීතුමාට අපි පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාම කිව්වා 
වාෙග් ෙමය එක සංෙක්තයක් විතරයි. "ගමින් ගමට - ෙදොරින් 
ෙදොරට" වැඩසටහන වාෙග්ම "එක ගමකට එක වැඩක්" ආදී 
වශෙයන් පළාත් පාලන ආයතන හරහා කියාත්මක වුණු ව ාපෘති 
කිහිපයක් තිබුණා. මාතර දිස්තික්කය විතරක් ගත්ෙතොත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් රුපියල් මිලියන 160කට වැඩිය පසු ගිය වසෙර් 
අවිච්ෙඡ්ද ෙගවන්න ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ අවිච්ෙඡ්ද  කියන නිර්ණායකය ෙගොඩනඟා 
ගත්ෙත් සියයට 25කට වඩා ඒ ෙයොදා ගත් දිනය තුළදී  අවසන් 
කරනු ලැබූ ව ාපෘති සඳහායි. ඒ අනුව මාතර දිස්තික්කෙය් විතරක් 
රුපියල් මිලියන 160කට වැඩිය ෙගවන්න තිෙබනවා. ඔවුන් 
විශාල වශෙයන් අපහසුතාවන්ට පත් ෙවලා සිටිනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිගත්තා, ෙම් පශ්නය ලංකාෙව්ම තිෙබනවාය 
කියලා. මහා පරිමාණ ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙනොෙවයි ෙම්වා 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  දරිදතාවට පත් ෙවලා සිටින ගම්වල මිනිසුන් 
තමයි ෙම් ගැටලුවට මුහුණ දීලා සිටිෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ලාට 
නිශ්චිත දිනයක් ලබා  ෙදන්න. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් සමහර 
තැන්වල ආෙයෝජන හිරෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතු කරපු කාරණය වැදගත්. ෙම් 

කාරණය ගැන සලකා බැලීෙමන් පසුව තමයි අපි අමාත ාංශයට 
පත් වුණාට පසුව ඉක්මන් රැස්වීමක් පැවැත්වූෙව්. පළාත් පාලන 
ෙල්කම්වරුන් දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ කරෙගන යනවා. ෙම් 
ෙගවීම්  අවසන්  කරන්ෙන් කවදාද, ෙකොයි කාලය ඇතුළතදීද  
කියන කාරණය අපට ඉක්මනින් දැනුම් ෙද්වි. ෙකොයි කාලය 
ඇතුළතදී ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරනවාද කියලා අපි  ඔබතුමාට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැනුම් ෙදන්නම්.  ෙබොෙහොම ඉක්මනටම ෙම් ෙගවීම් කටයුතු 
අවසන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, වාර්තාගත වීම සඳහා මා ෙපරළා 

ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. "ගෙමන් ගමට-
ෙදොරින් ෙදොරට" ව ාපෘතිෙය් පතිපාදන පමණක් ෙනොෙවයි. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ආපු එක කමයක් තමයි, "පළාත් නිශ්චිත" 
කමය. තව කමයක් තමයි, "එක ගමකට එක වැඩක්." නිශ්චිත 
ෙකටි කාලයකදී ෙගවා අවසන් කරනවා කියලා ඔබතුමා සඳහන් 
කරන්ෙන් ෙම් සමස්ත ව ාපෘති සියල්ලම හරහා පළාත් පාලන 
ආයතන මඟින් ෙවන් කළ පතිපාදනද, නැත්නම් "ගෙමන් ගමට-
ෙදොරින් ෙදොරට" ව ාපෘතිය පමණක්ද? 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වැඩ කටයුතු ආකාර ෙදකකට කියාත්මක 

ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනත් අමාත ාංශ මඟින් පතිපාදන ලබා දීලා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශය මඟින් කියාත්මක කරපු ව ාපෘති සහ 
පළාත් පාලන අමාත ාංශය මඟින්ම කියාත්මක කරපු ව ාපෘති 
වශෙයන් ෙදවර්ගයක් තිෙබනවා. පළාත් පාලන අමාත ාංශය 
මඟින් කියාත්මක කරන ව ාපෘතිවලට ෙගවීම් පිළිබඳ ෙලොකු 
පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, "ගෙමන් ගමට-ෙදොරින් 
ෙදොරට"  වැනි ව ාපෘතිවල  තමයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි පධාන වශෙයන්ම ෙවනත් 
අමාත ාංශ මඟින් පළාත් පාලන අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක 
කරපු ව ාපෘතිවලට පමුඛතාව ලබා දුන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත්, 
අපි අමාත ාංශය පැත්ෙතන් ණය මුදල් ඉතුරු කරලා තියා ගන්ෙන් 
නැහැ. අමාත ාංශය ඒ වගකීම භාරෙගන ඒ සියල්ල ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරනවා කියලා දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
දැන් නිශ්චිතව ඔබතුමාට- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සමා ෙවන්න, ගරු අගමැතිතුමනි. පැහැදිලි කිරීමක්ද? 

ණයකරුෙවෝ තියාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ කියලා අමාත ාංශය 
කියනවා වාෙග්ම,  ෙම් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ආපු මිනිසුන් දැන් 
ණයකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බැරිද ෙම් ගැන නිශ්චිත දිනයක් කියන්න. 
ගරු අගමැතිතුමා ඔබතුමාට උදවු කරන්නයි හදන්ෙන්. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මෙග් අමාත ාංශයටත් ෙම් කාරණය අදාළයි. පධාන වශෙයන් 

මුදල් පිළිබඳ ව ාපෘති සම්බන්ධව පළාත් පාලන ආයතනයි, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයයි, මෙග් අමාත ාංශයයි කියා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩකටයුතු කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත ාංශය තිෙබනවා. ඇත්ත තත්ත්වය තමයි, 2014 අවුරුද්ෙද් 
වැඩ ෙකොටස් ගණනාවක්  භාරෙගන තිෙබනවා. ගමින් ගමට, 
ෙදොරින් ෙදොරට, වලව්ෙවන් වලව්වට  ඔය හැම තැනින්ම යන ඒවා 
තිෙබනවා. එෙහත් ඒවාට පතිපාදන ෙවන් කරලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] අෙන්! නැහැ. ෙසේදවත්ත වලව්ව අයිති ශාලිත 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
වැඩ කටයුතු සඳහා පතිපාදන ෙවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි 
පතිපාදන ෙකොටසක් ෙවන් කරලා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාරවල්වල වැඩ ඉවර කරන්න. ලබන අවුරුද්ෙද්ත් පතිපාදන ලබා 
ෙදන්නම්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහා මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් 
පවරා ගත් එක ඉඩමකටවත් වන්දි ෙගවන්න මුදල් ෙවන් කරලා 
නැහැ. ෙම්වාට ෙගවන්න රුපියල් බිලියන 400ක්, 500ක් විතර 
අවශ  ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කාරණය අපි ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. ෙමතැන සාකච්ඡා කරමු, ෙකොෙහොමද ඒකට අවශ  
වැඩිපුර මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් කියන එක ගැන. ෙම්කයි තිෙබන 
විශාලම පශ්නය. පතිපාදන ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව කුඩා හා විශාල 
ව ාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  එතැනදි විශාල 
ව ාපෘති සහ කුඩා ව ාපෘතිවල ෙකොන්තාත්කරුවන් ඔක්ෙකෝම 
හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට මෙග් නිල නිවාසයට අදාළව වැඩ 
ආරම්භ කරපු ෙගොඩනැඟිලි හතරක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
ශතයක්වත් පතිපාදන දීලා නැහැ. විශාල ශාලා ෙදකක් හදන්න 
තිෙබනවා. අපි තීරණය කළා, එකක් ෙබන්ෙතොට හදන්න. බාෙගට 
වැඩ ඉවර කරපු  තට්ටු පෙහේ ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිෙබනවා. ඒෙකත් 
වැඩ ඉවර කරන්න තිෙබනවා. ෙමවැනි වැඩ ඉවර කර නැති 
ෙගොඩනැඟිලි ගණනාවක් තිෙබනවා. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව පත් කළාට පසුව, ඒ තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙසොයා බලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා එම කාරක 
සභාෙවන් අපට කියාවි. ඒ සඳහා විෙශේෂ බද්දක් අය කරනවාද, 
නැත්නම් ෙවන ෙමොකක් හරි ෙදයකින් මුදල් ෙසොයා ගන්නවාද, 
එෙහම නැත්නම් ෙම්වා නවත්වනවාද කියලා අපි ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්නම්. ෙම්ක විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරමු. පිළිතුර දුන්නා ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හදලා තිබුණා, බාෙගට ඉවර කරලා. ඉතින් මට බාෙගට ඉවර 

කළ ඒවා තියන්න බැහැ ෙන්. ඒක ඉවර කරනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, අපි අවසන් කරමු.  
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා සඳහන් කරන ආකාරෙය් 

ව ාපෘති ඇති. අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් සියලු කම ෙව්දයන් 
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[ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා] 
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අනුගමනය කර අවසන් වුණු අංග සම්පුර්ණ  ව ාපෘති ගැන 
විතරයි. දැන් මුදල් ගැන කිව්වාට ගරු අගමැතිතුමනි ඔබතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනා මැතිවරණ ෙව්දිකාවල කිව්ෙව් "මුදල් ෙසොයා 
ගන්න හැටි අපි දන්නවා"ය කියලායි. "අපට බලය ෙදන්න, ඒ ගැන 
පශ්නයක් නැහැ, මුදල් ෙසොයා ගන්න කමෙව්දය අපි දන්නවා" 
කියලායි කිව්ෙව්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මුදල් ෙසොයා ගන්නා කමෙව්දය දන්නවා. තිෙබන liability එක 

ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ,  ණය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් 
නැහැ. ඒක දැන ගත්තාම අපි සභාවට ඇවිල්ලා කියන්නම්.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට සහතිකයක් 

ෙදන්න, නිශ්චිත කමෙව්ද අවසන් කළ පරිපූර්ණ වුණු ඒවාට 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් එක දිගට පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන් සහ ගම්වල මිනිස්සු හිර ෙවලා තිෙබන නිසා 
පළමුෙවන්ම ඒ අය සම්බන්ධෙයන් නිරවුල් කරනවාද කියන එක 
ගැන.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, ෙපොඩි අයට තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොම හරි 

පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබන ඒවා ඉස්සරෙවලා ඉවර කරමු.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ස්ථාවර  නිෙයෝග 23(2) යට ෙත් පශ්නය - ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් නිරවුල් ෙනොවූ ඉඩම් 
ெஹட் ெபால நகரத்தில் உாித்  நிர்ணயம் 

ெசய்யப்படாத காணிகள்  
UNSETTLED LANDS IN HETTIPOLA TOWN   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මාතෙල් ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් පීඩා විඳින ජනතාවෙග් ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, මා දැක්කා පසුගිය දා ෙම් 

ව ාපාරිකයින් ගිහිල්ලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය පවා වටලා 
තිබුණා. ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් විශාල උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාරයක් 
දියත් කර තිබුණා. ෙමතැන විශාල ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව ෙම්කයි.  

1974 වසෙර්දී පමණ මාතෙල් ෙහට්ටිෙපොල පෙද්ශයට පැමිණ 
එම පෙද්ශය ජනාවාස කරගත්තා වූද, ජනගහනෙය් වර්ධනයත් 
සමඟ ඒ අවශ තා මූලික ෙකොටෙගන ෙවළඳ සැල් ආරම්භ කරන 
ලද්දා වූද, අද වන විට පවුල් 200ක් පමණ වර්ධනය වී ඇත්තාවූද 
ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් ජනතාව තමන්ෙග් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් බරපතළ පීඩාවකට පත්වී සිටිනවා. ෙමොකද, 
ඒ ඉඩම්වලට අයිතියක් හරියට තහවුරු ෙවලා නැහැ. 1974 ඉඳන්ම 
ඔවුන් එතැන පදිංචි ෙවලා සිටිනවා.  

2015 වන විට අවුරුදු 41ක් ගතවී ඇතත් එම ජනතාවට තමන් 
ෙමෙතක් භුක්ති විඳින ඉඩම්වල අයිතිය ලැබී නැහැ. විවිධ ආණ්ඩු 
පත් වීෙමන් පසුව ඔවුන් තමන්ෙග් අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා 
ගන්නා ලද සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා. 1994ට පසු 
කාලෙය්දී රජෙය් දීමනා පත තුනක් සහ එල්එල් බලපත ෙදකක් 
මඟින් කිහිපෙදෙනකුට හිමිකම් ලබා දී ඇති බවට ඔවුන්ට 
ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. එෙසේම ඒ අනුව අෙනකුත් 
පදිංචිකරුවන්ටද ඒ ආකාරෙයන් හිමිකම් ඔප්පු ලබා දිය හැකිව 
තිබූ බවට ඔවුන් විශ්වාස කළා. එෙහත් එෙසේ සිදු වූෙය් නැහැ. ෙම් 
අතර 2014 වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ආණ්ඩුෙවන් ඔවුන්ට අරුම පුදුම 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ, ඔවුන් ෙමෙතක් කලක් ජීවත් වූ 
ඉඩම් වාණිජ පදනෙමන් සලකා ඉඩම් ආඥාපනෙත් 205වන 
වගන්තිය යටෙත් බදුකර නිකුත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමයි. ඒවා, ඒ 
අය අවුරුදු 41ක් පදිංචි ෙවලා හිටපු ඉඩම්.    

එෙහත් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශයක් මධ ෙය් පිහිටා ඇති ෙමම 
නගරය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ලියා පදිංචි කර 
ෙනොතිෙබන නිසා නගරයක් ෙලස පිළිගනු ලබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසාම නගර සීමාවද නිල වශෙයන් පකාශයට පත් කෙළේ නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගැසට් 
කර නැහැ, එයට අයිති භූමි පමාණය ෙමොකක්ද කියලා. ඊට අදාළ 
ගැසට් එකක් නැහැ. එෙහම නම් එය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයිති නගරයක් ෙනොෙවයි.   

එම පෙද්ශෙය් ෙම් වනතුරුම නාගරික සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කිසිවක් කියාත්මක කර නැහැ. දියුණු කීඩා පිටියක්, නගර 
ශාලාවක්, ෙවළඳ සංකීර්ණ ෙනොමැති, එෙසේම නගරයකට ලබා දිය 
යුතු මූලික පහසුකම් කිසිවක් ෙනොමැති තත්ත්වයක් තුළ වාණිජ 
බදු පදනම සලකා ඔවුන්ට ඉඩම් බදු දීමට උත්සාහ කිරීම පුදුම 
සහගතයි. ෙමය රජය විසින් ෙගොඩනඟන ලද නගරයක් ෙනොවන 
අතර, පෙද්ශවාසින්ෙග් මුල් පරම්පරාවන් විසින් ෙගොඩ 
නඟාගන්නා ලද නගරයක්. එෙහත් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා ඔවුන්ට අවධාරණය කරන්ෙන් ජලය හා විදුලිය 
ලබා දී ඇති නිසාත්, ෙවළඳසැල්  තිෙබන නිසාත් හිමිකම්  ඔප්පු  
ලබා  දිය ෙනොහැකි බවය. එෙසේ ම නිකුත් කළ හැක්ෙක් බදු කර 
පමණක්ය කියා කියනවා. සැබැවින්ම පදිංචි වී වසරක් වැනි 
කාලයකදී රජය විසින් ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් කෙළේ නම් සියලු 
පදිංචිකරුවන්ට රජෙය් ඔප්පු ලබා දිය හැකිව තිබූ බව  
පෙද්ශවාසීන්ෙග් අදහසයි. ෙමොකද නගරෙයන් පිට තිෙබන 
ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා දී තිෙබනවා. ඔප්පු ලබා  ෙනොදුන්ෙන් රජෙය් 
ඒවාටයි. රජය ඔප්පු ලබා ෙනොදීම ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ෙම් 
දුෂ්කරතාවයට ෙම් ජනතාව පත් වී තිෙබන්ෙන්. වර්ෂ 41 ගතවන 
තුරුම ඔප්පු ලබා දීම  පමාද වීම නිසා ඇති වී තිෙබන වත්මන් 
සංකීර්ණත්වයට අද එහි ජීවත් වන ජනතාව  වගකිව යුතු නැහැ. ඒ 
නිසාම ඔවුන් විඳින පීඩා ඔවුන්ෙග් වරදින් සිදු වුණු ඒවා ෙනොෙවයි.  

1165 1166 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නාගරික පෙද්ශ  ෙලස  සැලකිය හැකි අක්කර 75-100 අතර 
පමාණයක පදිංචි ව සිටින ෙමම  

පෙද්ශවාසීන්ට  ඔප්පු ලබා ෙනොදීමත්, ඉන් පිටත 
පදංචිකරුවන්ට රජය ඔප්පු ලබා දී තිබීමත් තුළ ඔවුන් දැඩි 
අසාධාරණයක ට ලක් වී තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ නගර සීමාෙව්  
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, ඔප්පු ලබා දී නැත්ෙත්. ඒක නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය ගැසට් කර නැහැ. ඔවුන් විසින් ෙගොඩ නඟන 
ලද නගරයක්. නමුත් වෙට් ඔප්පු ලබා දී තිෙබනවා.  සැබැවින්ම  
අතුරු මාර්ග කීපයකින්  වට වී ඇති ෙමම පෙද්ශෙය් මාර්ග ෙදපස  
නීති ෙදකක් කියාත්මක වන්ෙන් සංවර්ධනෙය් කුමන මිනුම් 
දණ්ඩක් මතදැයි ඔවුන්ට  පවතින්ෙන් විශාල ගැටලුවක්. ෙමොකද 
පාෙරන් එහා පැත්ෙත් අයට  ඔප්පු ෙදනවා; ෙමහා පැත්ෙත් අයට 
ඔප්පු දීලා  නැහැ. එම නිසා ඒක විශාල ගැටලුවක් බවට මතු වී 
තිෙබනවා.  

  ෙම් අතර  2001-2002 අතර කාලෙය්දී මාතෙල් දිසා 
අධිකරණෙය් විභාග වූ එල් 5113 නඩුව සඳහා මැන සාදන ලද 
684ඒ දරන පිඹුරට අනුව ෙහට්ටිෙපොල නගරය පිහිටි  පෙද්ශය 
සින්නක්කර ඉඩමක් බවට කරුණු ඉදිරිපත්වී තිබුණා. ෙමම ඉඩම 
ෙවන පුද්ගලෙයකුට අයිති සින්නක්කර ඉඩමක්ය කියා කරුණු 
ෙහළිදරව් වී තිබුණා, අධිකරණෙය්. එනම් 2004.02.03 වන දින, 
විල්ගමුව  පා ෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ෙමම පුද්ගලික ඉඩමට 
අයිතියක් ඇතැයි කියන පුද්ගලයින් ෙදෙදනා නීතිඥ මහතකු 
මාර්ගෙයන් තම අයිතිය සඳහන් කර ලිඛිත දැනුම් දීමක් කළා. එම 
ලිපිය ලද පසු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රජෙය් අයිතිය සනාථ කිරීම 
කිසිදු කියාමාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ.  

ෙමම ඉඩම ෙපෞද්ගලික කණ්ඩායමකට අයිතියි කියලා ඔවුන් 
නඩුවක් පැවරුවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට ලිඛිතවත් දැනුම් දුන්නා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා කිසිදු තීරණයක් ගත්ෙත් නැහැ ෙම්ක 
රජයට අයිතිද, නැද්ද කියලා ෙසොයා බලන්නවත්. ඉන් පසු 
කාලෙය්දී ඇතැම් පෙද්ශවාසීන් විසින් එම සින්නක්කර ඔප්පුව 
පදනම් කර ගනිමින් ඔවුන් පදිංචි ඉඩම් සඳහා ඔප්පු ලබාෙගන 
රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික මූල  ආයතනවලින් ණය පහසුකම් 
ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම සඳහා පාෙද්ශීය 
සභාව මඟින් වීථි ෙර්ඛා සටහන්ද ලබාෙගන තිෙබනවා. සමහර අය 
කළ ෙද් තමයි, ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකයන්ට ෙම්ක අයිතියි කියලා 
හිතලා සල්ලි දීලා ඉඩම් ගත්තා.  

නඩු අවස්ථාෙව්දීත් ඊට පසුවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රජය 
ෙවනුෙවන් ෙමම ඉඩමට අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැහැ. අධිකරණෙය් අවසරය පිට අක්කර 48කට ආසන්න 
පමාණයක් උසාවි මිනින්ෙදෝරු විසින් මනින ලද අවස්ථාෙව්දීවත් 
අදාළ බලධාරින් ෙමම ඉඩම් රජෙය් ඉඩම් ෙලස තහවුරු කිරීමට 
ඉදිරිපත් වී නැහැ. ෙම් වන විට එම සින්නක්කර ඔප්පුව මඟින් 
ඔප්පු ලබා ගත් පිරිස 75ෙදෙනක් පමණ සිටින බවට ෙතොරතුරු 
තිෙබනවා. ෙමම ඔප්පුවට අදාළව නගරෙය් පිහිටි ඉඩම් රජෙය්ද 
නැතෙහොත් ෙපෞද්ගලිකද යන්න ෙමෙතක් නිවැරදිව තහවුරු කර 
ෙනොමැති බැවින් මතු වී ඇත්ෙත් ව ාකූලත්වයක්. ෙමම ඉඩම්වල 
නීත නුකූල අයිතිය පිළිබඳව රජෙය් නිලධාරින්ට ෙමෙතක් 
නිවැරදි තහවුරුවක් දීමටද ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. 

ෙමොකද, ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් ෙනොවන බව විශාල 
පිරිසක් තහවුරු කරමින් තිෙබනවා. ෙම් ෙහොර  ඔප්පුවක් හදලා 
ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. අධිකරණ 
තින්දුව ලැබුෙණ් නැහැ ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් කියලා. නඩුව විතරයි 
තිෙබන්ෙන්, තීරණයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි දැන් 

ෙම්ක රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කරෙගනත් තිෙබනවා. එය 
තහවුරු කරෙගන තිෙබන්ෙන්, ව ාපාරික කණ්ඩායම එකතු 
කරලා, ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් හමුෙවලා. 
ඒ අනුව දැන් රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කළාට පසුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
දැන් ඇවිල්ලා කියනවා, "බදු ඔප්පුව ෙදන්න ෙමච්චර ඕනෑ" 
කියලා. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බදු ඔප්පුවක් ෙදන්න ලැහැස්තියි 
ෙන්. නමුත් බදු ඔප්පුව ෙදන්ෙන්, ඒ ව ාපාරිකයන් ඉදිරිපත් ෙවලා 
ෙම්ක රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කළාට පසුව. දැන් ෙම්ක 
රජෙය් ඉඩමක් කියලා තහවුරු කරලා අවසන්. නමුත් දැන් සිදු විය 
යුත්ෙත් බදු ඔප්පුවක් ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ අමාත වරයා විසින් පිළිතුරු 
ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

01. ෙමම ඉඩම්වල ජීවත්වන ජනතාවෙග් ඉඩම් හිමිකම් පිළිබඳ 
ගැටලු නිවැරැදි කරගැනීම සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කුමක්ද? 

02. ෙමම ඉඩම් රජය සතු ඒවා නම් අවුරුදු 41ක් ඒවාෙය් පදිංචිව 
සිටින ප ෙද්ශවාසීන්ට රජෙයන් ඔප්පු ලබාදීමට ෙහෝ නිදහස ්
බලපත ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

03. ෙම්වාෙය් පදිංචිකරුවන්ට වාණිජ බදු පදනම සලකා ඉඩම් 
බදු දීමට ගන්නා උත්සාහය නතර කරනු ලබන්ෙන්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් ඉඩම නිරවුල් ෙනොවී 
තිබුණත් දැන් ඉඩම නිරවුල් වී තිෙබනවා, රජයට අයිතියි කියලා. 
නමුත් රජය කිසිම කියාමාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ, අයිතිය තහවුරු 
කරන්න. පෙද්ශවාසීන් අයිතිය තහවුරු කර ගත්තා. දැන් රජය 
ඇවිල්ලා බදු ඔප්පුවක් ෙදන්න හදනවා. ඒ නිසා දැන් එම 
පෙද්ශවාසීන්ෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ 
තමන් පදිංචි වී සිටි ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් 
ගැසට් කරලාත් නැහැ. තමන් විසින්ම ෙගොඩ නඟා ගන්නා ලද 
නගරයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නගරෙය් තමන් පදිංචි බිම් කඩට- ෙලොකු 
ඉඩම් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පර්චස් 10යි, 20යි, උපරිම 
ගත්ෙතොත් පර්චස් 30යි තිෙබන්ෙන්. අක්කර 75ක, 100ක 
ඉන්නවා, පවුල් 300ක් විතර. එතෙකොට හිතා ගන්න පුළුවන් 
එක්ෙකෙනකුට ෙකොච්චරද අයිතිය තිෙබන්ෙන් කියලා.- ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලබා දීමට ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු  පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

විල්ගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහට්ටිෙපොල 
නගරෙය් ඉඩම් ෙකොටස් භුක්ති විඳින අයවලුන් එම ඉඩම්  ෙකොටස් 
ව ාපාරික හා ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ 
භාවිත කරයි. ෙමම නගර සීමාව තුළ පිහිටි රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස් 
සඳහා කිසිදු නීත නුකූල හිමිකමක් ෙමෙතක් ඔවුන් සතුව 
ෙනොමැත. වර්ෂ 2002දී ෙමම ඉඩම් ෙකොටස් අනවසර නියමානුකූල 
කිරීම් යටෙත් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත එම භුක්තිකරුවන් 
සඳහා ලබා දී නිත නුකූල අයිතිය තහවුරු කිරීමට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් කියා කරන ලදී.  

එෙසේ වුවද එම කියාවලිෙය්දී ෙමම ඉඩම් සඳහා වර්ෂ 1995 මත 
පදනම්ව සිදු කරන ලද තක්ෙසේරු වටිනාකම ඉතා ඉහළ බවත්, 
අනවසර නියමානුකූල කිරීම යටෙත් අය කරනු ලබන ඉඩම් 
නිෙයෝග 205:3:(1) යටෙත් වන දඩ මුදල අධික බවත් පවසමින් 

1167 1168 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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එම බදු ඉල්ලුම්කරුවන් සංවිධානය වී දීර්ඝ කාලීන බදු ලබා ගැනීම 
පතික්ෙෂේප කරන ලදී.  ඉන් පසුව ද අවස්ථා ගණනාවකදීම ෙමම 
ඉඩම් ෙකොටස් සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත ලබා දීමට කටයුතු 
සිදු කළ ද එම අවස්ථාවන්හිදී ෙමම පදිංචිකරුවන් අදාළ බදු 
තක්ෙසේරු මුදල හා දඩ මුදල අධික බව පවසමින් බදු ලබා ගැනීෙම් 
කටයුතු පැහැර හරින ලදී.  එෙසේම රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස් සඳහා 
සමහර පුද්ගලයින් ව ාජ සින්නක්කර ඔප්පු සකස් කරමින් ඉඩම් 
කැබලි කර අෙළවි කිරීම ද සිදුකර ඇත. 

වරින් වර පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ෙමම ගැටලුව විසඳීමට 
නීතිමය කියාමාර්ග සිදු කිරීෙම්දී පෙද්ශවාසීන්ෙගන් විෙරෝධතා 
පැන නැගී ඇත.  ඒ සඳහා පහත කරුණු ද ෙහේතු වී ඇත. 

1. 2004 වර්ෂෙය්දී දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත අනුමත වූ 11 
ෙදෙනක් ෙගවිය යුතු බදු මුදල් තීරණය කිරීෙමන් පසු බදු 
මුදල හා දඩ මුදල අධික බව පවසමින් අදාළ මුදල් ෙගවීමට 
එකඟ ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් බදු කියාවලිය ඇනහිටීම. 

2. ලක්ෂ 23 ක් පමණ වූ අදාළ බදු මුදල් අය ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් ෙම් දක්වා විගණන විමසුම්වලට ලක්වීම හා එම 
භුක්තිකරුවන් 11 ෙදනා නැවත එම බදු කියාවලියට 
අනුගත කිරීමට ගත යුතු කියාමාර්ග වන සන්තකය ආපසු 
පවරා ගැනීෙම් පනත යටෙත් මූලික කියා කර ඔවුන් දීර්ඝ 
කාලීන බදු ලබා ගැනීම සඳහා ෙපොළඹවා ගැනීම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් කියා කිරීම. 

3. වර්ෂ 2001න් පසු ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙසේ සලකා ඒ.එම්. 
ජයසිංහ අධිකාරි හා මෙහේන්ද කුමාර ඒකනායක යන අය 
විසින් රජෙය් ඉඩම්වලින් ෙකොටස ් කැබලි කර විකුණා 
සින්නක්කර ඔප්පු ව ාජ ෙලස සකස ්කිරීම නීති විෙරෝධි 
බැවින් රජෙය් ඉඩම් නීතිය අනුව කියා කිරීම. 

4. පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිසේග් හා ඉඩම් ෙකොමසාරිස ්
ජනරාල්ෙග් උපෙදස ්පරිදි දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත ලබා 
ගැනීමට එකඟ ෙනොවන රජෙය් ඉඩම් ෙකොටස ්භුක්ති විඳින 
සියලු අනවසරකරුවන් සඳහා සන්තකය ආපසු ගැනීෙම් 
පනත යටෙත් ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම. 

5. 2015.10.22 දින ෙහට්ටිෙපොළ නගරෙය් රජෙය් ඉඩම් 
භුක්තිකරුවන් හට එම ඉඩම් නියමානුකූල කිරීමට 
පැවැත්වීමට නියමිත ඉඩම් කච්ෙච්රි පිළිබඳව දැන්වීම 
නිකුත් කිරීම. 

ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පශ්න සඳහා පිළිතුරු පහත සඳහන් පරිදි 
සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. 

01. ෙමම ඉඩම් සින්නක්කර ඉඩම් ෙනොව රජෙය් ඉඩම් බවට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් හඳුනාෙගන ඇත. නාගරික 
පෙද්ශයක පදිංචි පුද්ගලයින්ට ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා 
ඉඩම් ලබා දිය හැක්ෙක් දීර්ඝ කාලීන බදු කමයක් මත 
පමණි. එහිදී ඔවුන් අඩු ආදායම්ලාභින් වන්ෙන් නම් 
ආදායම් මට්ටම අනුව ඉතා ඉහළ බදු සහනයක් ලබා දීමට 
හැකියාව ඇත. එෙහත් ඔවුන් වැඩි ආදායම්ලාභි පුද්ගලයන් 
වන නිසා එවැනි බදු සහනයක් හිමි ෙනොෙව්. නාගරික 
පෙද්ශයකින් පිටත පදිංචිව සිටිය ද වැඩි ආදායම්ලාභින්ට 
ෙන්වාසික කටයුතු සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට පමණක් 
ඉඩම් ලබා දීම සිදු ෙව්. එහිදී ද බදු සහන හිමි ෙනොෙව්. 

02. වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී නාගරික 
පෙද්ශයක් වුවද, එයින් පිටත වුවද දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට 
පමණක් ඉඩම් ලබා දීමට සිදු ෙව්. යම් ෙහයකින් නාගරික 
පෙද්ශයක් බවට පත්වීමට පථම ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත යටෙත් බලපත නිකුත් කර තිබුණ ද 

වර්තමානෙය් වාණිජ කටයුතු සඳහා ෙයොදා ෙගන ඇත්නම් 
කලින් දී තිබුණු බලපත ආපසු ලබා ෙගන දීර්ඝ කාලීන බදු 
කමයට ලබා දිය යුතු ෙව්. 

03. ඒ අනුව ෙමම පුද්ගලයින් සඳහා කුමන ආකාරෙයන් බැලුව 
ද නීතිය අනුව වාණිජ පදනමින් ෙහෝ ෙන්වාසික පදනමින් 
දීර්ඝ කාලීන බදු කමයට ඉඩම් ලබා දීමට සිදුවන බව 
ෙපන්වා දිය හැකිය. සත්ුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එය පිළිගන්නවා. ඔවුන්ට 

නීත නුකූල අයිතියක් තහවුරු කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන් ෙල් උරුමය. අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ ඉඩම් කැබලිවල 
පදිංචි ෙවලා සිටිනවා නම්, ෙම් කඩදාසියද වැදගත් ෙවන්ෙන්, 
එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 41ක ඔවුන්ෙග් ෙල් උරුමය ද වැදගත් 
ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
අස්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙව්යන් කාපු files ෙසොය ෙසොයා ඒවාෙය් අයිතිය 
තහවුරු කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඔවුන් අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ එහි 
පදිංචිව සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ආරම්භෙය් සිටම ඒවා 
ඔවුන්ෙග් ෙන්වාසික ඉඩම්. ඔවුන් ෙගවලුත් හදා ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. පාරවල් කිහිපයක් එතැනින් වැටී තිෙබන නිසා ඒක 
කමානුකූලව නගරයක් බවට පත් වුණා. එෙහම නැතුව ඒක කිසිදු 
සැලැස්මකට අනුව ඉදි කළ නගරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් ගම්වල මංසන්ධියක් තිෙබන තැනක 
ආප්ප කඩයක් වැෙටනවා, ෙකොත්තු කඩයක් වැෙටනවා, 
"හාඩ්ෙවයාර්" එකක් වැෙටනවා.  

ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්ද රෙඹ් හන්දිය නගරයක් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියා. රෙඹ් හන්දිය නගරයක් වුණු විධිය ඔබතුමා 
දන්නවා. සාමාන  පාරක් අයිෙන් නගරය හැදුණා. ඒවා ඔවුන්ෙග් 
ෙන්වාසික ඉඩම්.  ඔවුන් ඒවාෙය් අවුරුදු 41ක් තිස්ෙසේ පදිංචිව 
හිටියා. ඒ අවුරුදු 41ක් තුළ ඔවුන්ට ඔප්පු ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, අවුරුදු 41ක් ගත ෙවනෙකොට ඒක නගරයක් බවට පත් 
වුණා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා, "ෙමහි වාණිජ පදනෙමන් ෙහෝ බදු 
පදනෙමන් ඉඩම් ලබා ෙදනවා හැරුණු ෙකොට ෙවන ෙදයක් ලබා 
ෙදන්න බැහැ" කියා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ හිමිකම අත්හැරලා 
තිබුෙණ් ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුව කරපු වැඩ කටයුතු නිසා තමයි ෙම් 
අසීරුතාවට  පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද කියනවා, "බදු ඔප්පුවක් 
ගන්න බැරි නම් ඒෙගොල්ෙලෝ එළවා දමන්න" කියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අද ඒ අයට පදිංචිය අත්හරින්න කියා  
ෙගවල්වලට ලියුම් යවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා එයට පිළිතුරක් ලබා ෙදයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්නවා. සින්නක්කර ඔප්පුවක් 

ලබා දීම සඳහා දැනට පවතින  අණපනත්වල බාධාවන් තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාත් ඉන්න නිසා විෙශේෂ 
කැබිනට් පතිකාවක් දමා, ෙමය විෙශේෂ පශ්නයක් ෙලස සලකා 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අනුමතියට යටත්ව සින්නක්කර ඔප්පු ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි,  
දැන් කළ යුතු වන්ෙන් ෙපොදු නීතිය ගැන හිතන එක ගැන 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂ පශ්නයක් මතුවුණාට පසුව විෙශේෂ පශ්නය 
විෙශේෂ ෙකොට සලකා එතැන විෙශේෂ උපකමයක් ෙතෝරන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම කියන්න කැමතියි, 

ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙය් අපි පැහැදිලිවම  
සඳහන් කර තිබුණා රජෙය් ඉඩම්වල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචිව සිටින 
අයට අපි සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන බව. 
අනාගතෙය්දී ඔබතුමා කියන ඉඩම ආවරණය වන ආකාරයට අෙප් 
පනත හදන්න පුළුවන්.  
 

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

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතකන් ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත් කරන එක අත් හිටුවනවාද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක අමාත තුමා.  

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
2015.10.22වන දින ෙහට්ටිෙපොල නගරෙය් රජෙය් ඉඩම් 

බුක්තිකරුවන්හට එම ඉඩම් නීත නුකූලව ලබා දීම සඳහා 
පැවැත්වීමට නියමිත ඉඩම් කච්ෙච්රි පිළිබඳ දැන්වීම ෙම් වන විට  
නිකුත් කර ඇත.  

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ඖෂධ විද ා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ஒளடதங்கள் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

PHARMACEUTICAL SOCIETY OF SRI LANKA 
(INCORPORATION) BILL 

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

 “That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Pharmaceutical Society of Sri Lanka.” 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப் 

படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන 

පනත් ෙකටුම්පත, 2016 ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය.   

  
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 ෙදවන 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) 
විපක්ෂ නායක ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා.  

1171 1172 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 27 

[10.07 a.m.] 
 

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

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Speaker. An alliance Government 

with the SLFP Leader, His Excellency Maithripala 
Sirisena as President and the UNP Leader, the Hon. Ranil 
Wickremesinghe as Prime Minister, has presented the 
Budget for 2016. The presentation has been done by the 
Hon. Finance Minister, the Hon. Ravi Karunanayake.  

This is the first time in the country’s history that the 
SLFP and the UNP are together in Government, 
particularly with a Member of the SLFP as President and 
a Member of the UNP as Prime Minister by mutual 
consent. The Leaders of the two Parties and the Parties 
have decided to work together in the interests of the 
country. This is a significant attribute of this Government.   

In order to appreciate the importance of what has been 
achieved, it would be relevant to examine briefly how it 
happened. It did not happen by accident.  

This country was, for some time, ruled as if it was a 
family fiefdom - it was some member of the family who 
decided on everything and anything. Totalitarianism was 
brazenly practised. The Constitution was amended so as 
to be in power forever or for long. This inevitably irked 
even the SLFP Members in Government, but they had to 
bide their time until the Presidential Election was 
announced. On a fateful day in November, 2014, the 
incumbent President took the crucial decision to call for 
an election and made the announcement. This was 
followed by the Hon. Maithripala Sirisena, the Secretary 
of the SLFP and a Senior Minister in the incumbent 
Government, announcing his candidature. The UNP 
announced its support to the Hon. Maithripala Sirisena 
and he was anointed as the Joint Opposition Candidate. 
The late Mahanayake, Ven. Sobhitha Thero, played a very 
crucial and critical role in this event. The rest, Sir, is 
history.  

One should however realize the importance of what 
has happened. It was these unusual circumstances that 
brought the SLFP and the UNP together. The Hon. Ranil 
Wickremesinghe was appointed Prime Minister after the 
Presidential Election and after the Parliamentary Election, 
has been reappointed Prime Minister as the UNP won 
more seats in Parliament than any other Party. Today, the 
UNP and the SLFP are firmly in Government with the 
Cabinet of Ministers comprising of both UNPers and 
SLFPers.   

This is a totally new situation, which has never existed 
ever before and gives the UNP and the SLFP, as 

constituent Parties and alliance partners in Government, 
an opportunity to address all issues, whether economic, 
political or social, on the basis of a consensus that would 
be in the best interests of the country as a whole and all 
its peoples. This would be the most salient feature of this 
Government, if the constituent partners do not lose sight 
of what should be their main objective, which would be 
to bring this country out of the morass in which it is 
mired economically, politically and socially, both at the 
domestic and international levels. Democracy, the dignity 
and legislative authority of Parliament, the independence 
and judicial authority of the Judiciary, the integrity and 
efficacy of other institutions of governance, the rule of 
law and the freedom of the press and the media were all 
becoming a charade. There was a deeply entrenched an 
all pervasive culture of impunity.  

My Party and I are not a part of this Government, 
though we did make our contribution to the change in 
Government. We have been longer in the Opposition than 
anyone else and even today, we sit in the Opposition. 
But, that should not debar us from recognizing the change 
and stating what our expectations are insofar as the 
present Government is concerned.  

The Budget presented is to address the dire straits in 
which the country’s economy is and also to address areas 
in which inadequate attention had been paid in the past.  

Sir, there are certain fundamental issues that I would 
like to raise. The first would be the waste, the 
extravagance and the lack of austerity that is widely 
prevalent in all activities of Government. This is a matter 
which, I think, needs in-depth analysis and study. But, I 
have not the slightest doubt that the cost of such waste, 
extravagance and lack of austerity to the country is 
colossal.  

The other issue that needs to be very seriously 
addressed is the issue of corruption. Corruption has had a 
long and a free run in this country, so much so that it 
could be said that corruption has become institutionalized 
and is an integral part of the system of governance. Is it 
not necessary, Sir, to take effective steps to avoid waste 
and extravagance and also to eradicate corruption? 

 I want to refer to a particular paragraph in the Budget 
Speech of the Hon. Minister of Finance.  I refer to 
Paragraph 402 relating to SriLankan Airlines. This is 
what it said, I quote: 

 

 "SriLankan Airlines - Hon. Speaker, the SriLankan Airlines has been 
badly managed since the management was taken back from Emirates. 
Their total debt stands at Rs.158 billion, of which 72 per cent relates to 
the last 3 years of the previous regime. This could be mainly due to 
corruption, cronyism and poor management. To point blankly state so 
is an injustice to the tax payers of this country and also an 
understatement. This accumulated loss could have financed 45,000 
buses, 25 fully fledged universities, 40 fully equipped modern hospitals 
and 48,000 houses......" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

This is the estimate of the  degree of the loss that the 
country has suffered as a result of what happened at the 
SriLankan Airlines.  Is it not necessary, Mr. Speaker, to 
take effective steps to avoid waste and extravagance and 
also to eradicate corruption?  What I quoted above with 
regard to SriLankan Airlines is just one instance. The 
gravity of the country's predicament can be better 
appreciated, not merely from an awareness of the 
financial loss suffered - Rs.158 billion which is a very 
large sum of money - but the equivalent practical loss 
caused to the people of this country in regard to  matters 
vital to them, such as  transport, higher education, health 
and housing.  

The question that I wish to pose is, how do you deal 
with this situation and at least ensure that such things 
would not happen in the future? Given the massive 
development plans that the Hon. Prime Minister outlined 
in his Statement on  Economic Policy some days before 
the Budget and what has been outlined in the Budget, 
what action would you take to prevent repetition? If 
waste, extravagance and corruption are eradicated,  I 
would think that at least one-third of this country's 
economic woes would come to an end with more money 
being available for development for the benefit of the 
people. We are  a country deeply in debt. A substantial 
part of our income is used for debt service. Our debt 
service ratio is high - both domestic and foreign debt. If 
we tolerate waste, extravagance and corruption, how are 
we going to reduce and eventually get rid of our debt? I 
would submit that stringent action needs to be taken to 
achieve this. I do not think that it is within the power of 
your 90-member Cabinet to achieve this. I think, a few 
persons of the highest integrity, with specialized 
knowledge and experience should be specially 
empowered to examine and analyze in detail all aspects of 
Government expenditure and come up with plans and 
proposals to reduce and remove waste and extravagance. 
Their recommendations should be implemented. It 
appears to me that whatever arrangements you have now 
are inadequate.Corruption needs to be eliminated with a 
firm hand. Given the fact that corruption is deeply 
entrenched in governance in this country, we perhaps 
need special laws to deal with this menace - special 
offences even beyond what is now available, new 
provisions of law relating to detection, investigation, trial 
and sentence pertaining to corruption which will convey 
the message to the whole country that the Government 
will not tolerate corruption in any form, and that those 
who are corrupt will be very sternly dealt with. There is, 
in my view, a need for a new initiative and a new message 
from the Government. I ask you in the name of the people 
of this country, can you permit what happened at 
SriLankan Airlines to be repeated?  

Sir, I wish to say a few words about our exports and 
imports. Our exports have halved, our imports have 

doubled; our imports are almost double that of our 
exports. It is imperative that we need to enhance our 
exports. Our economy must achieve this to survive. The 
problems that we had with GSP Plus adversely affected 
our exports, both to Western countries and other parts of 
the world. We have not recovered yet fully from that 
downfall. This was caused as a result of our poor record 
in other areas. Countries give you special concessions, but 
expect you to keep your international commitments. 
There is no room for pride or arrogance in these matters. 
These issues must not be used for domestic political 
purposes, to be seen as patriotic champions of national 
sovereignty. That would be a deception of the people at 
their own cost.  

There was a time, Sir, when “Ceylon Tea” was looked 
upon as the best in the world. We seemed to have lost our 
market in many parts of the world, both European and 
Arab. There is a decline in production.  This has had an 
adverse impact on  tea smallholders. Given our past 
reputation there is no reason why we should not regain 
our position as the producer of the best tea in the world. 
Corrective action needs to be taken both locally in respect 
of the industry. Incompetence and mismanagement could 
well be the cause. You seem to be taking some corrective 
actions also in regard to our markets abroad.  I would 
think that Sri Lankan Missions abroad should play an 
effective role in regard to the finding of new markets, also 
to guiding Sri Lankan producers in regard to the markets 
that are available. It should be a primary duty of our 
Missions abroad to enhance our markets. I think progress 
is achievable if serious efforts are made. We should have 
in our Missions personnel with the competence to handle 
these tasks.  

We should not merely think of markets in the affluent 
Western countries. We should also think of markets in  
nearby countries.  India has an affluent middle-class of 
upwards 300 million people, perhaps, close on 400 
million people. The Southern States of India can be a 
pretty big market for Sri Lanka.  There are, for instance, 
items such as lentils and pulses which they need for over 
a billion people. It seems that the local production in 
India is inadequate to meet the country’s needs - to meet 
India’s needs - and are met with imports.  Our farmers 
should be able to grow these pulses and lentils and an 
export market would be readily available to them in India.  
It would be much easier to deal with a market closer by.  
Some of our furniture manufacturers, Damro for instance, 
is engaged in selling furniture in India.  If India can be a 
market for our goods, we should exploit that market.   

The Prime Minister, in some of his speeches, has 
indicated a thinking to make Sri Lanka a manufacturing 
hub for the export of goods to primarily India. The 
manufacturers would be foreign investors with the capital, 
the technology and know-how to manufacture specific 
goods for export to India and to any other country. The 
large market available in India should attract these foreign 
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investors. Such foreign investment would enable our 
youth to receive technical training, knowledge and 
employment. Such activity could enhance our exports.   
Our mission in India could play a vital role in identifying 
the goods and the markets for such goods.  We have the 
closest interaction with India. More people from Sri 
Lanka visit India than they visit the rest of the world.  Our 
historical and cultural links are indeed very close. We 
should not be apprehensive about exploiting the enormous 
Indian market.   

If we are able to produce quality goods in Sri Lanka fit 
for export, we should also be able to reduce our imports.  
Wherever possible, expenditure on imports should be 
avoided.  We are an island but we still import US Dollars 
150 million worth of fish and fish related products 
annually.  Fishing was curtailed particularly in the North 
and the East during the war.  I do think that expenditure 
on such imports should be avoided.   

The devastation that has occurred in the North and the 
East, Mr. Speaker, consequent to the war over a long 
period of time, is extensive - unbelievably extensive.  
Tens of thousands of families have been rendered 
destitute.  They have lost all their possessions, their 
houses, their livelihood; all means of such livelihood, all 
their equipment - agricultural equipment, fishing 
equipment, livestock equipment. Some of them are unable 
to return to their residential and occupational lands.  Very 
much needs to be done. The Hon. Minister of Finance has 
allocated a sum or Rs. 14,000 million for this purpose. I 
think it is totally inadequate. He has also announced a 
plan to convene a Donor Conference in 2016 to enhance 
the rehabilitation of the North and the East. The 
Rajapaksa Government was not interested in bringing 
about a meaningful change in the lives of these people. 
They had their own agenda which they persistently 
pursued. The people expect this Government, which they 
helped to bring into power, to treat them differently.  

The attitude and the thinking of the present 
Government, I am willing to concede, is different to that 
of the former Government. Certain actions have been 
taken which are positive in content. Not much change, 
however, has occurred in the lives of the people. In the 
case of some, no change whatever has occurred. They 
continue to suffer undergoing various hardships. They 
suffered immensely during the war. It is more than six 
years since the war came to end. They are a courageous 
and resilient people and will not succumb. They have 
democratically, clearly chosen the path of moderation; 
they want to live as equal citizens with dignity and self-
respect and in security within the framework of a united, 
undivided Sri Lanka. They have rejected extremist 
elements several times at several elections in recent times. 
They cannot continue to suffer; their suffering should not 
be prolonged. The Government’s planning in regard to the 
future of these people is clearly inadequate. It is true that 
the Government is in its first year of governance, but 

these people have suffered for very many years, in fact 
for many decades. There is a compulsory need for urgent 
action.  

These are industrious people who can make a 
significant contribution to the development of this 
country. In fact, they can make a significant contribution 
to export-oriented development. There should be a 
comprehensive plan to retrieve these people from their 
present plight in several fields, in several areas - 
resettlement, rehabilitation, housing, livelihood and 
everything else. Our youth are acutely in need of 
employment. Very substantial numbers -a large 
percentage of them- are unemployed. That needs to be 
addressed. The Government should appreciate that the 
people in the North-East  are much worse off than people 
in other parts of the country. Special attention needs to be 
focused on the North-East. This needs to be done as a 
matter of urgency, as a matter of priority. No longer, I 
submit, Mr. Speaker, can there be a delay. We ask for 
special action from the Government; special plans from 
the Government; special steps from the Government to be 
able to deal with this situation on the basis of urgency 
and on the basis of priority.   

Before I conclude my speech, Sir, I must refer to a 
tragic incident that happened in Jaffna, yesterday. A 
young man, "Senthuran" by name, has committed suicide 
by jumping in front of  a moving train.  He  has left 
behind a note in some book of his.  That student’s action 
demonstrates the extent of the frustration that the people 
in the North-East are undergoing. That student has 
chosen a very rigorous step. He has inflicted upon 
himself some punishment; punished himself to be able to 
demonstrate to the country the frustration that his fellow 
beings  are undergoing and experiencing in the North-
Eastern part of this country. It is not an incident which 
can be taken lightly.  The Government of the country and 
we should clearly comprehend the message that is 
contained in this action of this young man. He has 
committed suicide; punished himself; left a note in his 
book which has stated certain things indicative of the 
sense of frustration, the desperation which got control of 
him and which also has an impact on the people in the 
North and the East.  

So, you should realize that we should not allow these 
things to develop. We do not want instability. I want to 
convey to that family - that young man’s parents, 
brothers, sisters, relatives, friends and to the people of the 
North-East - our deepest condolences and sympathies 
over this tragic loss.  And, what is most important is that 
we should understand; we should comprehend the 
message that this drastic act of this young man sends; 
what he demonstrates by his action and we should take 
collective action without delay.  

I thank you, Mr. Speaker.  
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[පූ.භා. 10.40] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් 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) 
ගරු කථානායකතුමනි, පථමෙයන්ම මම මුදල් ඇමතිතුමාට 

මෙග් ශුභාශිංසනය පිරිනමනවා. එතුමා ඉතාමත් වැඩදායී අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම 
ෙකෙනකුටම යම් කිසි සහනයක් ලැෙබන ආකාරයට එතුමා විසින් 
ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

අෙප් හිතවත් ගරු ආර්. සම්පදන් විපක්ෂ නායකතුමා අද 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී පවසා සිටියා, ආණ්ඩුෙව් අරමුණ ඉෂ්ට කර 
ගන්න නම් අෙප් රට තුළ තිෙබන දූෂණය නැති කළ යුතුයි කියලා. 
එතුමාත් අපිත් දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් එකතු ෙවලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන පළමුවැනි පියවර තැබුවා. අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරලා, ව වස්ථා 
සභාවත් පිහිටුවලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ස්ථාපිත කළා. ඒ 
පියවර තමයි මූලික පියවර. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා තව දුරටත් ශක්තිමත් කරලා දූෂණෙයන් ෙතොර 
රටක් නිර්මාණය කිරීමට අපි සියලු ෙදනාම අධිෂ්ඨාන කරගන්න 
ඕනෑ. 

අද පධාන පක්ෂ ෙදක වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය ගැන අපි 
පකාශ කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදාට කලිනුයි. අපි ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනිදාට කලින් ජනාධිපතිවරණයට යන කාලෙය් කිව්වා, 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ඡන්දෙයන් දිනන පක්ෂයයි, 
ෙදවැනි තැනට එන පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදනවා කියලා. සමහරු කියනවා ෙමය ඇමතිකම් ෙබදාගන්න 
හදපු ආණ්ඩුවක් කියලා. ෙමය ඇමතිකම් ෙබදාගන්න හදපු 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ජනවාරි 8වැනිදා මැතිවරණයට කලින් අපි 
කිව්වා, පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා 
කියලා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ 
ෙම් රෙට් ෙගොඩනැඟුණු ජාතික පශ්නවලට පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකතු ෙවලා විසඳුමක් ලබා ෙනොදීම. ඒ අනුව තමයි දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව යටෙත් අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා යහ පාලනයට අඩිතාලමක් දැම්ෙම්. ෙම් 
අය වැය දිහා බලන ෙකොට ආෙයෝජකයන් ආකර්ෂණය කිරීෙම් අය 
වැයක් බව කියන්න ඕනෑ. This is a Budget to attract foreign 
investments. Hon. Speaker, you may recall that though 
the war ended in 2009, every year from 2009-2015, 
Foreign Direct Investment was less than the previous 
years. 2009 ඉඳලා 2015 දක්වා හැම අවුරුද්ෙද්ම Foreign 
Direct Investment අඩු වුණා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි, ෙම් 
රෙට් සාමය තිබුණාට යහ පාලනයක් තිබුෙණ් නැති එක. 
පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ. නීතිෙය් උත්තරීතරභාවය තිබුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව වරද්දා ගත්ෙත් එතැනයි. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව හිතුවා, යුද්ධය අවසන් වුණා, සාමය ඇති වුණා, 
ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට එයි කියලා. එෙහම ආෙයෝජකයන් 
එන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. සාමයත් එක්ක යහ 
පාලනයත් තිෙබන්න ඕනෑ. නීතිෙය් උත්තරීතරභාවයත් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මාධ  නිදහසත් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ෙද් සංකලනය 

වුණාම තමයි යහපත් රටක් බිහි ෙවන්ෙන්. ඉතින් අපි මූලික පියවර 
අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති කරන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජීවත් වන මහ ජාතිය සුළු ජාතීන්ට 
සලකන ආකාරය අනුව තමයි අෙප් රටට කීර්ති නාමයක් 
ලැෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් මහ ජාතිය සුළු ජාතීන්ට හිරිහැර කරනවා 
නම්, ඒ ආණ්ඩුවකට ජාත න්තර වශෙයන් පිළිගැනීමක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට 
කීර්ති නාමයක් ලැෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවන සුළු ජාතීන්ට 
සලකන ආකාරයටයි. මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, නව රජය 
තුළින් අපි ඒක ආරම්භය කරලා තිෙබන එක පිළිබඳව. අපිට 
ආෙයෝජන අවශ යි.  

දැන් බලන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2010 
එතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය්දී කිව්වා, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම කර්මාන්තශාලාවක් ඇති කරලා රැකියා 500ක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. නමුත් එතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණාද? 
එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. අෙප් ආණ්ඩුවට පාග්ධනය නැහැ 
ගරු කථානායකතුමනි. We do not have Capital. පඩි ෙගවලා, 
ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතන නඩත්තු කළාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම සියයට පහක්, දහයක් ඉතිරි ෙවන්ෙන්. ඉතින් අපිට 
පාග්ධනය නැහැ. We do not have Capital. පාග්ධනය ගන්න 
නම්, මිත රටවලට, පාග්ධනය තිෙබන රටවලට අපි කථා කරන්න 
ඕනෑ.  

 
 
 

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා පශ්නයක් අහන්නද? ඔබතුමන්ලා ෙග් 

"මෑත කාලීන ආර්ථික පවණතා -2015 ඔක්ෙතෝබර්-. ශී ලංකා මහ 
බැංකුව" ෙපොෙත් 29වන පිටුෙව් තිෙබනවා, 2014 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2015 මුල් කාර්තු ෙදෙක් විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට 
40කින් අඩු ෙවලාය කියලා. ඉතින් විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙපොඩි 
ගණනකින් ෙනොෙවයි අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2015 ඔක්ෙතෝබර් ශී 
ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් 29වන පිටු ෙව් එෙහම තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න.  

 

 

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

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා ඉතාම ෙකටි කාලයයි ෙවන්ෙන්. අපි 

අත්තිවාරම දමනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදන්ෙන් 
ගිය අවුරුද්ෙද් කරපු ඒවා ෙය් පතිඵල. ගිය අවුරුද්ෙද් බලෙය් 
සිටිෙය් ඔබතුමන්ලා ෙන්. එච්චර එකක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙලොකු ෙදයක් ෙසොයා ගත්ත එකට මා 
ස්තුති කරනවා. 

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] එතුමාට බාධා කරන්න එපා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අවුරුද්ෙද් එන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් 

කරපු ඒවාෙය් පතිඵල කියලා. 2015 අවුරුද්ෙද් එන්ෙන් 2014 
අවුරුද්ෙද් කරපු ඒවාෙය් පතිඵල. ඒක තමයි එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැත්ෙත්. ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට ලැෙබන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් කරපු 
ඒවාෙය් පතිඵල. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් බලමු.  

 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමාට තරහ යනවා ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තරහ යන්ෙන් නැහැ. කිසිම පදනමක් නැතුව ෙමෝඩ තර්ක 

ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තරහ යනවා. ඔබතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
ෙන්ද? ෙමෝඩ තර්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට තරහ යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා පකාශ කරමින් සිටිෙය්, ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කිරීම ගැනයි. පසු ගිය රජයට ඒක කරන්න බැරි 
වුණා. අෙප් මහනුවර දිස්තික්කෙය් කර්මාන්තශාලා 20ක් වැහුවා. 
පල්ෙල්කැෙල් තිබුණා, 'ටැන්ඩම් ලංකා' කියා computer chips 
හදන සමාගමක්. 1996දී ඒ සමාගෙම් ෙසේවකයන් 3,000ක් වැඩ 
කළා. ඒ ආෙයෝජකෙයෝ ඒක වහලා යන්න ගියා. ගිය ආණ්ඩුවට 
පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත් ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කරන්න බැරි 
වුෙණොත් ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. ඒක අපි 
ෙත්රුම් අරෙගනයි ඉන්ෙන්. We also need investments. If  we 
do not attract investments, we also cannot give jobs, provide 
factories, hotels and  agricultural farms. So, we need 
investments.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කරන්න බැරි වුණා. අපටත් ඒක කරන්න බැරි 
වුෙණොත් අපට ෙම්ක කරන්න බැහැ. රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාෙග් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්, ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කරන්න නීතිරීති හදන්න අත්තිවාරමක් දමන එකයි. 
ෙමොකද, මම කලින් කිව්වා වාෙග් රටක නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
යහ පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සියලු අංග සම්පූර්ණ වුණාම 
තමයි ආෙයෝජකයන් එන්ෙන්. එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව 
ගැන අද ෙලෝකෙය් සෑම රටකම විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. අද රාජ  නායකයන් අෙප් රටට එන්න ෙපොර 
කනවා. අෙප් රෙට් ෙවනස, පගතිය ඉතාමත් පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

බලන්න ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ යන්ට පහර දීම ගැන 
National Police Commission එක වාර්තාවක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. එයින් ෙපොලීසිය ෙදසට ඇඟිල්ල දිගු කර තිෙබනවා. 
ඒක තමයි යහ පාලනෙය් එක පතිඵලයක් ෙවන්ෙන්. රතුපස්වල 
සිද්ධිය ඇති වුණාම ෙමොකක්ද වුෙණ්? රතුපස්වල සිද්ධිය ඇති 
වුණාම එය ෙමෙහය වූ හමුදාෙව් පධානියාට තානාපතිකමක් 
දුන්නා. That Major or the Brigadier who opened fire at 
Rathupaswala was appointed an Ambassador. නමුත් අපි 
එෙහම කරලා නැහැ. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත් National Police Commission එක පත් 
කළා. ඒ නිසා සව්ාධීන තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. 

බලන්න, ඊෙය් COPE එෙක් සභාපතිත්වයට අපි සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කළා. ඒ වාෙග්ම Public 
Accounts Committee එෙක් සභාපතිත්වයට අපි බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කළා. එතුමා භාර ගත්ෙත් 
නැහැ. ෙමොකද, පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න අපට අවංකවම ඕනෑ. 
ඒක තමයි ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත්  ''අලුත් 
රටක් බිහි කරන්න, අලුත් රටක් නිර්මාණය කරන්න''  කියලා 
කිව්ෙව්. ඒකයි අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි එක්කාසු ෙවලා කරන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ඉතිරි මන්තීවරුන් ටික ෙදනාට අෙප් පැත්තට 
එන්න කියලා මා ආරාධනා කරනවා. ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ 
මැතිතුමාටත් ආරාධනා කරනවා. තරුණ මන්තීවරුන්ට මා 
ආරාධනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ටිකක් කැමැතියි වාෙග් ෙන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමෙහම ආරාධනා කරන්ෙන් 
අෙප් රට අද වැටී තිෙබන තත්ත්වයට පධාන පක්ෂ ෙදකම වග 
කියන්න ඕනෑ නිසා. එක පක්ෂයකට මා ෙචෝදනා කරන්ෙන් 
නැහැ. 1948 ඉඳලා විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පශ්නය 
දඩමීමා කර ෙගන ෙද්ශපාලනය කළා. 1956දී දවිඩ ජනතාව 
ඉල්ලුෙව් භාෂා අයිතිය පමණයි, ගරු කථානායකතුමනි. They 
only wanted language rights. අපි ඒක දුන්ෙන් නැහැ. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ඒ තත්ත්වය වැඩි ෙවලා, වැඩි ෙවලා, තිස ්
අවුරුදු යුද්ධයකට ගියා. අපි එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම් දැන්, රට පීල්ෙලන් පැනලා තිෙබන්ෙන්; track 
එෙකන් පැනලා තිෙබන්ෙන්. අපි එය උසස්ා track එකට දමා, 
ෙපොඩ්ඩක් තල්ලු කරලා, අෙප් දරුවන්ට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරමු.  

අපට ආරංචියි, ෙම් වන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායෙම් 
මන්තීවරු දහෙදෙනක් විතර අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න 
සූදානමින් ඉන්න බව. මම ඉල්ලීමක්  කරනවා, ඔය පරණ 
ෙකෝන්තර, වාද ෙභ්ද අමතක කරලා, සියලුෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් රටක් නිර්මාණය කරන්න එකතු 
ෙවන්න කියලා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. 
අගමැතිතුමාටත් ඒ හැකියාව තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි අතර තිෙබන පතිපත්තිවල 
ඉතාම සුළු ෙවනසයි තිෙබන්ෙන්. මට මතකයි, 1994දී මම 
චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට එදා අප කිව්වා, 
“market economy with a human face" කියා. අද අප 
කියන්ෙනත් ඒකයි, “social market economy".  ඒ නිසා අද ෙම් 
පධාන පක්ෂ ෙදකට එකතු ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරන්න 
පුළුවන්. අපට අන්තවාදීන් ෙකොන් කරන්න පුළුවන්. සිංහල 
අන්තවාදීන් ෙකොන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම TNA එෙක් 
සහෙයෝගය අපට තිෙබනවා නම් දවිඩ අන්තවාදීන් ෙකොන් 
කරන්න පුළුවන්. අප ෙම් අවස්ථාෙවන් ප ෙයෝජන ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි මාස හය තුළ අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් නිර්මාණය ෙවනවා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර පශ්නයට 
අවසන් විසඳුමක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකට ඉඳලා ජාත න්තර පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා නම්, අපට අෙප් 
රට ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. පධාන 
පක්ෂ ෙදක ෙබදිලා ඉන්න ෙකොට තමයි ජාත න්තරය අෙපන් 
පෙයෝජන ගන්ෙන්.  

ඊළඟට, විරැකියාව සම්බන්ධෙයන් අප ගන්නා වූ පියවරවල්, 
කර්මාන්තශාලා ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා 
ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. මම සම්පන්දන් 
මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා විෙද්ශ රටවල 
ඉන්න දවිඩ කණ්ඩායම්වලට කියන්න, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලට ඇවිත් ආෙයෝජනය කරන්න කියා. There is room 
for investment in the North and the East. So, you should 
invite the Tamil minority who are living outside Sri Lanka.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I will wind up. 

Now, take India for example. Look, how India is 
making use of the non-resident Indians living in America 
and England. We also can do that. We can invite not only 
the Tamil diaspora but the Sinhala diaspora also to come 
and invest in Sri Lanka.  

අන්න ඒ අදහස් ටික ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තබමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.54] 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පළමු අය වැය 

විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් මට ෙවන් වූ ෙකටි ෙවලාව තුළ 
කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමවර 
අය වැය ෙදස බලනෙකොට මට ෙපෙනනවා, මීට ෙපර එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු "යළි පුබුදමු 
ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් මූලධර්ම ඉස්සරහට ෙගන යාමක් බව. මම 
එෙහම කිව්ෙව් ෙම්කයි. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් 
ඇතුළත් ෙකොටසක් දැන් මෙග් අෙත් තිෙබනවා. ෙවෙළඳ  ෙපොළ 
පදනම් වූ ශක්තිමත් මූල  අංශයක් වර්ධනය කිරීම පදනම් 
කරෙගන ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත් මූල  ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කර, මූල  ෙවෙළඳාම තුළ රෙට් සංවර්ධනය 
ඉස්සරහට ෙගන යාෙම් අදහස එහි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් කාරණයත් අමතක කරන්න එපා. 
දිගුකාලීන ඉතිරි කිරීම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පෙව්ශය 
වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව  දැනට ෙගන යන වැඩසටහනම 
අර්ථවත් කර තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව මඟින් 
පාලනය වන අරමුදල් වන අතර, ෙම්වා තුළින් අත් වන්ෙන් තථ  
ඌන පතිලාභ අනුපමාණයන්ය. 

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

Committees will now take the Chair. 
 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙගන ගිය 

වැඩසටහන ඉස්සරහට ෙගනි යන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසට හනට එකඟ ෙනොවූ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සමහර මැති-ඇමතිවරු අද 
දක්ෂ විධියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා එකඟ කරෙගන ෙම් ගමන යන්න අවශ  
ශක්තිය හදාෙගන තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමන්ලා 
අවෙබෝධයකින් ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ වනවාද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිශ්චිත කරුණු ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කථා ෙනොකළත්, ෙමවර අය වැය සන්දර්භය 
ඇතුළත තිෙබන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා කියන විධියටම, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙගන ගිය විවෘත ආර්ථික 
පතිපත්තියයි. එහි ෙදවැනි අදියර ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාත්, එහි 
තුන්වැනි අදියර  නූතනයට ගැළෙපන විධියට රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් නිර්මාණශීලීව  ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන 
කාරණය අපට ඉතාම පැහැදිලියි. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික පතිපත්තිය. ඒ 
ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් සමහර වචන ෙවනස් කර 
නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්තියට අනුරූපව අද අෙප් රෙට් 
කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තියට ඉතාම බරපතළ 
අනතුරක් තිෙබන බව. ඒ බරපතළ අනතුර ෙම්කයි. ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනය දිහා බලන ෙකොට අපට ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා සමහර සුභසාධන කපා හැරීෙම් පවණතාවක් ෙම් තුළ 
තිෙබන බව.  

ෙමවර අය වැෙය් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ජාතික අය වැෙය් 
සමස්ත පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට 21ක් සමාජ සුභසාධනය 
සඳහා ෙවන් කර ඇති නිසා, ඒවා නිසි කළමනාකරණයකට ලක් 
කර නිශ්චිත ඉලක්ක අනුව ඉස්සරහාට ෙගන යන්න ඕනෑ" කියා 
ෙම්ෙක් අනතුරක් තිෙබනවා. ඒ අනතුර තමයි, එක පැත්තකින් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙදන ලද සුභසාධන කප්පාදු කරමින් වැඩ කරන 
පන්තිය තමන්ෙග් ශමය, දහඩිය ෙහළලා දිනා ගත්තු, ආරක්ෂා කර 
ගත්තු තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්න කටයුතු කිරීම.  

උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත් ඔවුන්ෙග් ඉතිරි කිරීම්වලින් 
ලබා ගත්තු අරමුදල් තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්, ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් තිෙබන්ෙන්. ඒ, ආසියාෙව් තිෙබන 
ෙලොකුම අරමුදල. ෙඩොලර් ටිලියන 1.9ක් ෙම් අරමුදල ඇතුෙළේ 
තිෙබනවා. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් ෙපන්වා දීපු 
විධියට වැඩ කරන පන්තියට ෙපන්වනවා, ෙම් අරමුදල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආෙයෝජනය තුළින් වැඩ කරන පන්තිෙය් සුරක්ෂිත භාවයට 
ෙයොදා ගත හැකි කමෙව්දයකට අනුකූලව කටයුතු කරනවා කියා. 
එෙහම ෙපන්වා ෙදමින් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වැඩ 
කරන පන්තිෙය් සුරක්ෂිත භාවයට තිබුණු ඒ දැවැන්ත අරමුදල 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කියාකාරීත්වයට ෙයොමු කිරීෙම් සැලසුමක් ෙම්ක 
ඇතුෙළේ තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම විනිමය පාලන නීතිරීති ඉවත් කර, මූල  ෙවෙළඳ 
ෙපොළට අවශ  පසුබිම සකස් කර  වැදගත් ජාතික සම්පත් මූල  
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණන්න අවශ  පසුබිම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
යටෙත්, ෙම් රෙට් නව ලිබරල්වාදි ආර්ථික පතිපත්තිය ධෙන්ශ්වර 
සංවර්ධන මාවෙත් ගමන් කරන්න හදන ෙම් වැඩ පි ළිෙවළ තුළ 
අපට යළිත් වරක් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා ෙම් 
පතිසංස්කරණවලින් කාටද වාසිය තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන.   
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ජනතාවට බලපාන කිසිදු බදු පතිපත්තියක් වාෙග්ම බදු 
කියාවලිෙය් ෙවනසක් ෙමවර අය වැ ය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් 
ෙවලා නැතුවා වාෙග්ම විෙද්ශීය ධනපතියන්ට අවශ  වූ සහන  
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඉඩම් 
අයිතිය ලබා දීෙම්දි සහ විෙද්ශීය ධනපතියන් ෙම් රෙට් 
ලැයිස්තුගත ව ාපාරවල ආෙයෝජනය කිරීෙම්දි ඔවුන්ට සහන 
සලසා ෙදන පතිපත්තියක් වාෙග්ම අෙප් රෙට් අද පවතින ඉතා 
වැදගත් ආයතන රාශියක් මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙයොමු කිරීෙම් 
සැලසුමක් තිෙබන බව. "ෙපෞද්ගලීකරණ පතිපත්තිය" කියන 
වචනය ෙවනස් කර සිංගප්පූරුෙව් තමෙසක් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් කියන 
ආයතනය ෙපන්නුම් කර ඒ හරහා මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙයොමු 
කිරීෙම් සැලසුමක් තිෙබනවා. 

සිංගප්පූරුෙව් අත් දැකීම් අපි දන්නවා. සිංගප්පූරුව දියුණු 
රටක්. 1974 තමයි සිංගප්පූරුව ෙම් ආයතනය හැදුෙව්. ඒ 
ආයතනය හදන ෙකොට පධාන සමාගම්, ආයතන 32ක පාග්ධනය -
සිංගප්පූරු ෙඩොලර් බිලියන තුන්සිය ගණනක්- වත්කමක් හැටියට 
පාවිච්චි කරලායි ඒ රෙට් ෙම් මූල  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය 
ආරම්භ ෙකරුෙව්. නමුත් අද අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පත් ජල 
සම්පාදනය, විදුලිබලය, වරාය කියන ෙම් සියල්ල ෙම් 
ආෙයෝජනයන්ට ෙයොමු කර තිෙබනවා. රාජ  ව වසායකත්වය 
යටෙත්, රාජ  ව වසායකත්වය පුළුල් කිරීෙම් පදනම යටෙත් ඒවා 
මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළට විවෘත කිරීම ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 
මඟින් කර තිෙබනවා. එහිදී කියනවා, "උපායශීලි ආයතන සහ 
උපායශීලි ෙනොවන ආයතන කියන ෙදකම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට 
ආණ්ඩුව සෘජුව කියා කරනවා" කියා.  

ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත් ඉතාම හිතුවක්කාර විධියට මූල  
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කර විෙද්ශීය සමාගම්වලට, 
වි ෙද්ශීය පාග්ධනයට, විෙද්ශීය ධනපතියන්ට අවශ  වන විධියට 
මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළ හසුරුවන්න අවස්ථාව ලබා දීෙම්දී ඉතා 
සූක්ෂම විධියට ආරක්ෂණ ආෙයෝජන ගිණුම් කමය අෙහෝසි 
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් ගිණුම් කමය 
අෙහෝසි කෙළොත් ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙලෝකය පුරා තිෙබන 
සියයට 68ක් පමණ වුණු කළු සල්ලි, ජාවාරම්කාර සල්ලි  
බැංකුවලට පාලනය කරන්න බැරි බව. ෙමහි තිෙබන ව තිෙර්ක 
අනුව ෙම් සමහර මුදල් අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කිරීෙම්දී  සීමාවන් 
පනවා තිෙබනවා. තස්තවාදී කටයුතු, නීති විෙරෝධී මිනිස්  ජාවාරම්, 
දූෂණ, වංචාවලින් උපයන ලද ආදායම් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා. නමුත් ඒක 
වැළැක්වීෙම් නියැඳීන් ෙකොතැනකවත් සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. 
අලුත් පනත් සකස් කර ඒකට අවස්ථාව සලසා ෙදයිද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එෙහම නිගමනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙලෝකෙය් 
සැරිසරන ජාවාරම්කාර පාග්ධනය තමයි ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. ඒවා ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත්වලට ආෙයෝජනය 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් - ඔවුන් අෙප්ක්ෂා කරන ෙවෙළඳාමට 
ආෙයෝජනය කරන ඒවා.- ඒවා ආෙයෝජනය කරනවා. ඕනෑ 
ෙවලාවට අර ෙගන යනවා. එහි ආරක්ෂණයක් නැහැ. ඒ මුදල් 
ර ෙට් තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙයෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒක 
රෙට් අනාගතයට අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. ඕනෑම ෙවලාවක 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ෙකොෙහන් ෙහෝ 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න, ෙමොන විධියකින් ෙහෝ අෙප් රටට 
ෙඩොලර්  ෙගෙනන්න විෙද්ශ සංචිත පමාණය ශක්තිමත් කර ගන්න 

ෙගන යන සැලසුම් විරහිත කියා මාර්ගයක්ය කියන එක තමයි අපි 
අදහස් කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
"අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
නම් අෙප් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
10 දක්වා වර්ධනය කර ගන්න ඕනෑ" කියා.  විෙද්ශ සංචිත 
ශක්තිමත් කරගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව, රෙට් ජාතික සම්පත් 
පිළිබඳව කිසිම හැඟීමක් නැතිව, තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනය 
පිළිබඳ දිගු කාලීන දැක්මක් නැතිව ෙගන යන ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අපට දකින්න 
පුළුවන් වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය ඉතාම අනතුරුදායකයි. 
ෙමවැනි පාග්ධනයක් පාලනයකින් ෙතොරව, රෙට් මූල  පාලනයට 
පරිබාහිරව ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරනවා නම් එවැනි 
අවස්ථාවකදී ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් පැවැත්මට බරපතළ අනතුරක් 
ඇති ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා, විෙද්ශීය පාග්ධනය 
නියමිත පමාණයට ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ යි 
කියලා. අපි එය පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා වූ සමාජ පතිසංස්කරණත් 
ඕනෑ. නමුත් අපි අහන්න කැමැතියි, කවුද විෙද්ශීය පාග්ධනය 
ෙගෙනන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද ෙගෙනන්ෙන් කියලා. අද ෙම් ආණ්ඩුව 
බටහිර රටවල් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබා තිෙබනවා. බටහිර 
රටවලට, යුෙරෝපීය රටවලට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද, ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න? අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, 
ජපානයත් ෙලොකුම ණයකරුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රටවල 
ආර්ථික කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අද චීනය තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජනෙය් දැවැන්ත බලවතා බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනය පිළිබඳව සතුරු 
ආකල්ප දැරුවත්, අපි දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය් 
අෙප් රෙට් ආර්ථික කියාවලිය ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
චීනය ෙදන ලද සහෙයෝගය. එවැනි සහෙයෝගයන් මැදහත් විධියට 
ලබා ගන්ෙන් නැතිව අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
විෙද්ශීය පාග්ධනය අෙප් රටට සම්බන්ධ කර ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, චීනෙය් ආර්ථික 
කියාවලිය ෙගන බැලුවාම, බටහිර රටවල් පවා අද චීනයත් එක්ක 
මිතුරු සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරමින්, ෙව ෙළඳ ගිවිසුම්, ආර්ථික 
ගිවිසුම් අනුව තම රටවල් තුළත් ආර්ථික සංවර්ධන පෙව්ශය සඳහා 
චීනෙය් සහෙයෝගය ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න 
කැමැතියි, ෙලෝකෙය් පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක, විෙද්ශ 
පාග්ධනය ලබාගැනීෙම්දී රටක් හැටියට සියලු රටවල් එක්ක 
සම්මුතිවාදී හැඟීමකින් කටයුතු ෙනොකෙළොත් අපට අවශ  විෙද්ශ 
පාග්ධනය ලබාගන්න අපට කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියා. එම නිසා එවැනි ෙලෝක දෘෂ්ටියකින් ෙතොරව එවැනි 
ෙලෝක දැක්මක් නැතිව සකස් කළ අය වැය  විශ්වාස කර 
තිෙබන්ෙන් ජාවාරම්කාර පාග්ධනය ෙකෙරහි විතරයි. එවැනි 
පාග්ධනයක් අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරමින්, අෙප් රෙට් අපි 
ආරක්ෂා කළ ජාතික සම්පත්, ජාතික ආර්ථික මර්මස්ථාන  
විෙද්ශිකයන්ට ඕනෑ විධියට හසුරුවන්නට ඉඩකඩ ලැබුෙණොත් 
එයින් රෙට් අනාගතයට වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙම් කවරම තත්ත්වයක් යටෙත් වුණත් රටක තිෙබන 
ස්ථාවරත්වය ආෙයෝජනයට බලපානවා. අද ෙම් පවතින 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් තිෙබන එකඟත්වය, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව්  
තිෙබන පතිවිෙරෝධතා ෙදස බැලුවාම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට 
දැෙනනවාද ෙම්ක ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියා?  රටක ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය ඒ රෙට් ආර්ථික පැවැත්මට බලපානවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහින්ද  රාජපක්ෂ පාලන සමෙය් ෙම් රෙට්  ආර්ථික සංවර්ධන 
කියාවලිය ඉස්සරහට  ෙගනියන්න  අපට විෙශේෂ ශක්තියක් 
ලැබුණා. ෙලෝකෙය් අර්බුද ගණනාවක් තිෙබන අවස්ථාෙව් අපට ඒ 
ශක්තිය ලැබුණා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගෝලීය 
අර්බුදය, බලශක්ති අර්බුදය, ආහාර අර්බුදය සහ රට ඇතුෙළේ 
යුද්ධය ෙම් සියල්ල තිෙබද්දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.8 
දක්වා  පවත්වාෙගන යන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම උද්ධමනය පාලනය කරන්නට, විරැකියාව අඩු කරන්නට, 
ඒක පුද්ගල  ආදායම වැඩි කරන්නට, බස්නාහිර පළාතට ෙක්න්දීය 
වූ  සංවර්ධනය අෙනකුත් පළාත්වලට ෙගනියන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා, ඒ යුගෙය්  ඒ රජය ෙගන ගිය මූල  
කළමනාකරණයත්, රජය සතුව තිබුණු ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවයත් නිසා.   

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය යටෙත් ෙගනයන 
ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ඇත්ත 
වශෙයන්ම තිෙබන්ෙන් නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික චින්තනය. අය 
වැය ෙල්ඛනය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළත් එහි 
නිර්මාතෘවරයා අගමැතිතුමායි.  අද අගමැතිතුමා ෙකොන්සෙව්ටිව් 
ජාත න්තර කලාපෙය් නායකයා හැටියට යුෙරෝපීය අවශ තාවන්, 
බටහිර ධනවාදෙය් අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කරන්න, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රටට අවශ  වූ පාලන ෙවනසකින් පසුව ඒ ෙවනස ආර්ථික 
වශෙයන් තහවුරු කරන්න එතුමා ෙම් කටයුත්තට නායකත්වය 
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රෙට් 
වැඩ කරන පන්තිය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් ෙනොමැතිව, විෙද්ශීය 
ධනපති පන්තියට පමණක් වරපසාද සලසන, බදු සහන ෙදන, ෙම් 
රෙට් රාජ  ෙසේවකයන් පමුඛ වැවිලි කම්කරු පන්තිය සහ ගාමීය 
නිර්ධන පන්තිෙය් අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කළ ෙනොහැකි, සියයට 
62ක් වූ අවිධිමත් ක්ෙෂේතෙය් ජනතාවෙග් වුවමනාවන් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නට අවශ  වූ මඟ ෙපන්වීමක් නැති ෙම් වාෙග් අය 
වැයක් ෙම් රෙට් දිගු කාලීන ආර්ථික පයත්නවලට වාසිදායක 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙම් 
පතිසංස්කරණවලදී මූල  ධනපති පන්තිෙය් පැවැත්ම දිහා පමණක් 
බලා සකස් කළ අය වැයක්. ඒ අය වැෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් 
සාමාන  පන්තියට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශීය 
ජාවාරම්කාර ධනපති පන්තියට විතරයි.  අද, සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක ගමන් මඟ තීරණය කරන, ඉදිරි දැක්ම තීරණය කරන 
අවස්ථාවකදී, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති 
ඇමතිවරු ෙම් අය වැය පිළිබඳ කවර විධිෙය් ආකල්පයක් දරනවාද 
කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඉතිහාසය පුරාම නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික 
පතිපත්තියට එෙරහිව සහ ෙම් රෙට් පෑෙගන සහ දිළිඳු පන්තිෙය් 
අවශ තාවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ෙද්ශපාලන පවණතාවක් 
සහිත පක්ෂයක්. අද පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ ෙද්ශපාලන පවණතාව  නව ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙදසට ඇදෙගන යන්න. ෙම් ගමන් මඟ 
පිළිබඳව මීට වඩා විමර්ශනශීලිව අපි බැලිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 
අපි දිනාගත් ජාතික සම්පත්, ආර්ථික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
පතිපත්තියක ඉඳෙගන, වැඩකරන පන්තිය ජයගහණය කරපු 
සකලවිධ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් පතිපත්තිය මත ඉඳෙගන 
ෙම් අය වැය ෙදස බැලිය යුතුයි කියලා මා පකාශ කරනවා.  

ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ මූල  දැක්ම පිළිබඳව අපි 
සලකා බැලිය යුතුයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක අය වැයක් 
හැටියටම ෙනොෙවයි, ධනපති පන්තිෙය් අවශ තා සම්පූර්ණ 
කරන්න ෙගන යන දිගු කාලීන ගමන් මඟක වාර්ෂික ෙල්ඛනයක්; 

අත්තිවාරමක් ෙලසයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ අත්තිවාරම ෙදස බලන 
ෙකොට ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව අපට ඇතිෙවන හැඟීම 
අනුව, අපට ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැති බව පකාශ කරන අතර, ඉදිරි කාලෙය් ෙම් අය 
වැෙය් ඇතිවන යම් ෙවනස්කම් ෙදස බලමින්, සමාජ 
පතිසංස්කරණ ජනතාවට පක්ෂපාතී ෙලස පරිවර්තනය ෙවනවා 
නම්, එවැනි අවස්ථාවක අපි ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ෙහොඳ ගුණාංග 
ෙකෙරහි විෙශේෂත්වයක් දක්වන බවත් පකාශ කරනවා.  මට ෙමම 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

[පූ.භා. 11.18] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් චන්දසිරි ගජදීර 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට මා ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමාට කියන්න 
ඕනෑ, එතුමාෙග් ෙකොමියුනිස්ට් ධර්මය ජනතාව පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබන හින්දා තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් 
නැවත වරක් ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 1977දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ආණ්ඩුව ගත්තු ෙවලාෙව්ත්  ඔය 
විධියටම විෙව්චනය කළා. අෙප් පක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු පතිපත්ති 
මාලාවට ෙකොෙහන්ද පාග්ධනය ෙහොයන්ෙන් කියලා පශ්න කළා. 
නමුත් එතුමාට ඒ පාග්ධනය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ඇති 
වුණු සංවර්ධනය නිසාම තමයි අෙප් රට ඉස්සරහට ගිෙය්. එදා ඒ 
ආරම්භය නිසා තමයි අදත් අෙප් ආර්ථිකය දියුණු වීෙම් ලකුණු 
පහළ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමාට මා මතක් කරලා දුන්ෙන්, එතුමාෙග් ධර්මය ෙම් 
රෙට් නිශ්පභ කරලා තිෙබන බවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
පැය පහක පමණ කාලයක් ෙවෙහස වුණා, ෙම් අය වැය 
විස්තරාත්මකව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. මම එතුමාට ඒ 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා විෙශේෂ උත්සාහයක් දැරුවා.
[බාධා කිරීම්] ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒකට අපි සලකන්න ඕනෑ. 
ෙකොළයක් ඉදිරිපත් කරලා, -[බාධා කිරීම්] බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාෙග් ඉලක්කම් ෙගොඩක් පටලවාෙගන ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද ජනතාවට ඕනෑ 
කරලා තිෙබන්ෙන් ජීවත්වීමට සහනය; ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
විධියක්. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන් මම 
සත්ුතියක් පිරිනමනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කය. එය නගරාසන්න 
පෙද්ශයක්. එවැනි පෙද්ශවල ජනතාවට අවශ  ෙවන්ෙන් 
ෙමොනවාද? අපි ඒක ෙන් බලන්න ඕනෑ. මම කල්පනා කරන්ෙන් 
මෙග් දිස්තික්කෙය් මට ඡන්දය දීපු ජනතාවට ෙම් අය වැෙයන් 
ෙමොනවාද ලැෙබන සහන කියලායි. විෙශේෂෙයන් ජීවන වියදමට 
සරිලන ආකාරයට ලැබුණු සහන ටික බලන්න. දින 100 ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත්, අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටවූවාට පසුවත් ලැබුණු සහන 
බලන්න. ඉතින් ඒවා අමතක කරනවා. ඒවා ෙන් අපි කථා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් බලන්න, භූමිෙතල් මිල අඩු කළා. ගෑස් මිල අඩු කළා. 
අර්තාපල්, ලූනු, ළදරු කිරිපිටි, පරිප්පු ආදී අත වශ  ආහාර දව  
ගණනාවක මිල අඩු කළා. ඉතින් ඒ මදිද?  ඒවා ෙන්න්නම් අෙප් 
නගරාසන්නෙය් ජනතාව ඉල්ලන්ෙන්.  ඒ අයට වගා කරන්න 
කුඹුරු ඉඩම් නැහැ. ඔක්ෙකෝම ඉන්ෙන් රජෙය් රස්සා  කරන අය. 
එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන අය. එෙහම 
නැත්නම් ව ාපාර කරන අය. ඉතින් ෙම් අයට විෙශේෂෙයන්ම 
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[ගරු  චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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බලපාන්ෙන් එදිෙනදා ජීවන වියදමයි. එහි මූලිකම ෙද් තමයි 
අත වශ  ආහාර දව වල මිල අඩු කිරීම. ෙම් අය වැෙයනුත් බඩු 
මිල අඩු කළා. දින 100 අය වැෙයනුත් බඩු මිල අඩු කළා. මම ඒ 
ගැනත් විස්තර කියන්නම්.   

ඊළඟට ෙමොකක්ද ලැබුණු දායාදය? ඊළඟට ලැබුණු දායාදය 
තමයි අධ ාපනයට ෙවන් කළ මුදල් පමාණය. අධ ාපනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැටිලායි තිබුෙණ්. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට 
හැම දාම කෑ ගැහුෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් අධ ාපනයට 
සියයට 6ක්වත් ෙවන් කරන්න කියලායි. නමුත් ඒක කෙළේම නැහැ. 
ඒ නිසා වුෙණ් ෙමොකක්ද? පිටිසර පළාත්වල විද ාල ගණනාවක් 
වැහිලා ගියා. ඒ නිසා ඒ දරුවන්ට අධ ාපනය ෙදන්න නගරාසන්න 
විද ාලවලට එවන්න  ඒ ෙදමාපියන්ට සිද්ධ වුණා. අද ෙම් අය 
වැෙයන් ඒවාට විසඳුම් රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. විශාල 
මුදලක් රුපියල් දසලක්ෂ 92,000 ක්, එනම් දළ ෙද්ශීය ආදා යෙමන් 
සියයට 5.41ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන තමයි කල්පනා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකටද එෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ගුරුවරුන්ෙග් නිපුණතා වර්ධනය කරන්න, ගුරු පුහුණුව වැඩි 
කරන්න, විද ාව, ගණිතය,  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංගිසි 
ඉගැන්වීම සඳහා ගාමීය පාසල්වලට ගුරුවරු විධිමත්ව අනුයුක්ත 
කරන්න, ෙම් කටයුතු සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් සහිතව 
කියාකාරී සැලැස්මක් සම්පාදනය කරන්න, දිවයිෙන් සියලුම 
පාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වලට සනීපාරක්ෂක හා ජල පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න තමයි ඒ මුදල් ෙවන්කර තිෙබන්ෙන්. දීර්ඝ කාලයක් 
ඒ පහසුකම් ලබා ෙනොදීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන තමයි, අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය විනාශ ෙවලා තිබුෙණ්. අද දරුෙවක් අධ ාපනය 
හමාරෙකොට සහතිකයක් ලබා ෙගන ආවාට රක්ෂාවක් ගන්න 
බැහැ, ඒකට ඔබින අධ ාපන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් 
නැති නිසා.  

විදුලිය ෙනොමැති පාසල්වලට විදුලිය ලබා දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන ගණන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පාථමික පාසල් වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ද්විතීයික පාසල් සඳහා විද ාගාර ආදී පහසුකම් ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට අධ ාපනයට අත වශ  
ෙසේවා ලබා දීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් අධ ාපන ක්ෙෂේතයට 
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම ගම්බද 
පළාත්වල ඉන්න ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් දරුවන් නගරබද තිෙබන 
පාසල්වලට එවන්න දඟලන්ෙන් නැතුව යන ආකාරයක් අපට දැක 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. එවැනි ගැටලු වළක්වන්න තමයි, අධ ාපන 
පද්ධතිය දියුණු කරන්නට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, ෙසෞඛ . නගරාසන්නව ජීවත් වන ජනතාවට තිෙබන 
පධාන පශ්නයක් තමයි, ෙහොඳ ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් ෙනොමැතිවීම. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙබෙහතක් ගන්න තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
දැන් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ෙදන්න තමයි, ෙම් මුදල් 

ෙවන් කරන්ෙන්. ඉන්න ෙකෝ. තවම පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කලබල ෙවන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] දැන් ආෙරෝග ශාලාවකින් පරීක්ෂණයක් කර ගන්න 

පුළුවන් ද? පිටට ගිහින් කර ෙගන එන්න කියලා තුණ්ඩුවක් 
ෙදනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම නතර කරන්න තමයි, ෙම් වැඩ කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අත වශ  ඖෂධ ෙනොමැති ෙරෝගීන් සඳහා 
අවශ  විවිධ පරීක්ෂණ කටයුතු, රුධිර පරීක්ෂණ කටයුතු කර 
ෙගන යෑමට අවශ  පහසුකම් ලබා දීමට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හතක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා අවශ  ෙද්වල්. එදා, අපි හැම දාම කෑ ගැසුෙව් ෙම්වා 
සම්බන්ධවයි. ෙම් පහසුකම් නැතුව අද ජනතාව අසරණ ෙවලා. 
සල්ලි තිෙබන මිනිස්සු ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග ශාලාවලට ගිහින් 
ෙබ්ත්ෙහේත් කර ගත්තා. ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පළාත්වල මිනිසුන්ට තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි ගැටලු බලපාන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ඊළඟට බලන්න, වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධව. දහස් ගණන් අය 
එම ෙරෝගෙයන් පීඩා විඳිනවා. සංඛ ාෙල්ඛන බැලුවාම අපට පුදුම 
හිෙතනවා. ෙම් ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන අයට වුවමනා කරන 
ෙබ්ත්ෙහේත් ටික ගන්න, ඒ අවශ  කරන පරීක්ෂණ කර ගන්න 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඒ 
ගැන ෙවනමම සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමම ෙරෝගය ඉතා තදින් 
පැතිර තිෙබන පෙද්ශවල රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ ස්ථාන දහසක් 
පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්වා අෙප් නගරාසන්න ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි, පිටස්තර 
පළාත්වලටත් බලපානවා. ඒ වාෙග්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා 
විෙශේෂ පහසුකම් සහිත ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිය වාෙග් පිටස්තර 
පළාතක ආරම්භ කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.   

ඊළඟට, පිළිකා ආෙරෝග  ශාලා පිහිටුවීම සඳහා මුදල් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.   අද ෙකොළඹ තිෙබන පිළිකා ආෙරෝග ශාලාවට 
ෙමොන තරම් පිළිකා ෙරෝගීන් පිරිසක් එනවාද කියලා බලන්න. 
පිරිමහන්න බැරි තරෙම් ෙරෝගීන් පිරිසක් එනවා. ඒ නිසා දැන් 
නල්ලූර්, මහනුවර සහ මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා 
ආෙරෝග ශාලා පිහිටුවීම සඳහා ෙවනම මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල සහ යාපනය 
ෙරෝහල් තුළින් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මීට ෙපර කවදාවත් 
ෙමපමණ විශාල මුදලක් ෙසෞඛ ය ක ්ෙෂේතයට ෙවන් වුෙණ් නැහැ. 
ෙම්වා සිදු කරන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම හදිසි අවස්ථා සඳහා ජංගම 
ආෙරෝග ශාලා සංකල්පය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙහදියන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ පිළෙවළක් ඇති කිරීමටත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. තෘතීයික ෙරෝහල් වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහාත් ෙවනම මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ  අංශෙය් 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුවල වැදගත්කම සැලකිල්ලට 
ෙගන දියවැඩියාව, ෙඩංගු, වකුගඩු ආශිත ෙරෝග සහ පිළිකා 
සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට සහාය දැක්වීම සඳහා ෙවනම 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් 
හැම අංශයකටම විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාව නම් ෙම් ෙද්වල් තමයි විෙශේෂෙයන් 
අගය ෙකොට සලකන්ෙන්. ඉලක්කම්වල අඩු පාඩු ගැන කියලා කෑ 
ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. ඒ අඩුපාඩු ගැන ෙනොෙවයි, ජනතාව 
සිතන්ෙන්. ලැෙබන සහන ෙමොනවාද කියලායි ඔවුන් බලන්ෙන්. ඒ 
අනුව ෙම් අය වැය ෙයෝජනා හරහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, නිවාස. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
පළාත්වලට බලපාන ෙදයක් තමයි නිවාස අවශ තාව. අද තට්ටු 
නිවාස කමයට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් හුඟක් කථා 
කරන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කයට -ගම්පහ දිස්තික්කයට- බලපාන 
පශ්න ගැනයි. නිවාස හිඟය අපමාණයි. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවෙළන් පසුව  ෙමොනම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිවාසයක්වත් හැදුෙණ් නැහැ. සල්ලි තිෙබන මිනිස්සු විතරක් 
ෙගවල් ෙදොරවල් හදා ගත්තා. අෙනක් මිනිස්සුන්ට යන්න වුණා, 
වතුර වලවල්වල; ෙවල්වල, ඒ වාෙග් තැන්වල තමයි ඔවුන්ෙග් 
නිවාස හදාගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙම් කියාදාමය ගැන කථා කරන 
ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, ෙහොඳ සැලැස්මක් තිෙබන බව. අපි ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
කැමැතියි, වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවනුත් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් සංචාරක ක්ෙෂේතය පවර්ධනය සඳහා 
තුඩු ෙදන ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම වැඩිය කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් පතිපාදන සඳහා ෙවන් කරන මුදල 
පිළිබඳව මම කථා කරන්න කැමැතියි. රුපියල් මිලියන 
එකහාමරක් ඒ සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉස්සර දුන්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 5යි. අද හැම ආසනයකටම රුපියල් ලක්ෂ 15ක් 
ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙදන්න 
තමයි ෙම් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. ෙදන්න නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය සම්මත කර ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට විරුද්ධ 
ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීකම 
ආරක්ෂා කරන්නත් එක්ක තමයි ෙම් සල්ලි ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් සල්ලි අර ෙගන ගිහිල්ලා ගමට 
වැඩ කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

අය වැයට පක්ෂව අත ඔසවන්න. ඒ වාෙග්ම ගමකට ෙදන 
මුදල - [බාධා කිරීම්] හැම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් 
මිලියන ගණනාවක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමම අය වැයට පක්ෂව 
අත ඔසවලා ඡන්දය ලබා ෙදන්න. එතෙකොට තමයි මන්තීකම 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැතිනම් අෙනක් 
සැෙර් ඒ මන්තීකමත් නැතිව යයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය වැෙය් 
සාරාංශය ෙදස බැලුවාම ෙමොනතරම් විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න තුඩු ෙදන ෙයෝජනාවන් තිෙබනවා ද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. අපට සල්ලි නැතිනම් කාෙගන් 
හරි ඉල්ලා ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] එෙහම අරෙගන තමයි ඒ 
වැෙඩ් කර ගන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලිකව කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එෙහමයි ෙන්. අපට සල්ලි නැත්නම් අපි 
බැංකුවකට ගිහිල්ලා හරි සල්ලි ගන්නවා. ණය අරෙගන තමයි අපි 
දියුණු ෙවන්ෙන්. අෙත් සල්ලි නැත්නම් ෙමොනවා කරන්නද? ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ කාෙල් බැණ්නා ෙන්? 

  
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කාෙල් ෙනොෙවයි, දැනුත් එෙහමයි.  

අපි ආදර්ශයට ගත්ෙත් සිංගප්පූරුවයි. 1970 ගණන්වලදී  
සිංගප්පූරුෙව් ලී ක්වාන් යූ ලංකාවට ඇවිල්ලා බැලුවා, අෙප් 
විශ්වවිද ාල හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම්වා 
බලාෙගන ගිහිල්ලා තමයි සිංගප්පූරුව දියුණු ෙකරුෙව්. ඒ 
කාලෙය්ත් ෙම් රෙට් අෙප් ෙහොඳ පතිපත්ති තිබුණා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජයක් ෙම් රෙට් තිබුණු හැම අවස්ථාවකදීම රට දියුණු 
වුණා. [බාධා කිරීම්]නමුත් සම්පදායක් හැටියට සම සමාජ පක්ෂය, 
වාමාංශික ෙයෝ අපව ඇදලා පහළට දමන්න හැදුවා. ඒක ඉදිරියට 
ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ වැඩක් කරෙගන යනෙකොට 

කෑගහලා, ෙකෝලහල කරලා, ජනතාව රවටලා, ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
දීලා, ෙබොරු අර්ථ කථන දීලා ඒ ආණ්ඩු පරාජය ෙකරුවා. ඒ ගැන  
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් කිව්වා. ෙම් ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කළ යුතුයි කියලා  මම හිතනවා.   

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා ෙකරුෙව්ම ඉලක්කම් 
ගැනයි. මහ ජනයාට ෙම් ඉලක්කම්වලින් වැඩක් නැහැ. "අපට 
හම්බෙවන්ෙන් ෙමොනවාද, අපට ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද" 
කියන එකයි ජනතාව බලන්ෙන්. ඒවා තමයි ෙමවර අය වැෙයන් 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන්. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. මට කථා කරන්න තව 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. මම වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව හදලා යහ පාලනය සථ්ාපිත කෙළේ.  ජාත න්තරය පවා 
අද එතුමන්ලාට පසාදය පළ කරනවා. අපට විරුද්ධව තිබුණු සියලු 
සම්බාධකයන් පවා දැන් අෙහෝසි ෙවමින් තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ද වන විට අෙප් ජී.එස්.පී. පශ්නයයි, මත්ස  පශ්නයයි යන 
සියලු ෙද් විස ෙඳනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාට  Nobel Peace Prize 
එක ලබා ෙදන්නත් අද වන විට ජාත න්තරය සාකච්ඡා කරමින් 
සිටිනවා. ෙමොකද, 2015 වසෙර් වාෙග් ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයක් 
ෙවන එක රටකවත් ඇති වුෙණ් නැහැ කියලා. 
 

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

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
 ෙකොයි තරම් ආඩම්බරයක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා 

ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා. අද රෙට් 
ජනාධිපති. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා. එදාට අපිත් සමඟ යන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම එන්න ඕනෑ. එතුමා ඒ ත ාගය 
භාර ගන්න දවසට අපි සියලු ෙදනාම යන්න ඕනෑ. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා නියම රාජ  නායකයකු බව අද ජාත න්තරය පවා 
පිළිෙගන තිෙබනවා. මන්තීකම ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නම්, 
ෙම් අය වැයට පක්ෂව අනිවාර්ෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාම ඡන්දය ලබා  ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.31] 

 
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)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්ක හරිම අමාරු 
වැඩක්. අෙප් කණ්ඩායමක් විපක්ෂෙය් ඉන්නවා, අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.  අපට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වූ ජාතික හා ජාත න්තර අභිෙයෝග නිසා අපට 
ෙමවැනි සම්මුතිවාදයක් ඇති කර ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම්ක අලුත් තාෙල් අලුත් පන්නෙය් වැඩක්.  අෙප් මන්තීවරුන් 
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[ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 
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තවමත් ෙම් පිළිබඳව  සමාජගත ෙවලා නැහැ. හරියට apply ෙවලා 
නැහැ. ඒක නිසා ටික කලක් යනෙකොට තමයි ෙම් කුළෑටි ගතිය 
නැති ෙවලා  හරි මඟට, හරි ලයින් එකට වැෙටන්ෙන්.  

අපි සාමාන ෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන අහලා 
තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ධනපතියන්ට කත් අදින 
ධනපතියන්ට වැඩ කරන පක්ෂයක් හැටියටයි. හැබැයි ෙමවර අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැෙය් ඉලක්කම්වලට වඩා වචනවල 
ගැඹුරු අර්ථයක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කෑ ගහන්ෙන් 
නැතුව ඉන්නවා? ඉලක්කම්වලට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් එතුමාෙග් 
අය වැය කථාව තුළ තිබුණා. ෙමොකද, අපි පසු ගිය දවස් ටිෙක්ම 
ඉලක්කම් ගැන කථා කළා. ඊට වඩා ෙහොඳ සාධනීය කරුණු අපි 
ෙම් අය වැය තුළ දැක්කා. අය වැෙය් සමහර කාරණා විෙව්චනය 
වුණාම, සමහර කාරණා පිළිබඳව සමාජ මතවාද ෙගොඩනැඟුණාම 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒවාට ඇහුම් කන් දීලා යම් යම් ෙවනස්කම් කළා. 
යම් කිසි පුෙරෝකථනයක් කිරීම තමයි අපි ෙම් ඉලක්කම්වලින් 
කරන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙම් ඉලක්කම් සියයට සියයක්ම බිෙම් 
පැළ කරන්න පුළුවන්ය, ෙම් ඉලක්කම් සියයට සියයක්ම නිවැරදිය 
කියා අපට කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් ඉලක්කම්වලින් යම් 
පුෙරෝකථනයක් කරනවා. ඒ පුෙරෝකථනෙය්දී අපට පැවරී තිෙබන 
කාර්ය භාරය තමයි ෙම් රජෙය් ඉඳෙගන,  අෙප් බලය සහ ශක්තිය 
ෙයොදවලා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම සඳහා 
කටයුතු කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි ගැබ්ෙවලා තිෙබන පරමාර්ථ, 
උපායමාර්ග විමසා බැලීෙම්දී අපට බලාෙපොෙරොත්තු තබාගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරන ෙකොට -  පසු ගිය 
කාලෙය්ත්, සමහර විට වර්තමානෙය්ත්,  අනාගතෙය්දීත් ෙවන්න 
පුළුවන් -   පුද්ගලවාදය, ජාතිවාදය, පාෙද්ශීයවාදය, ආගම්වාදය, 
කුලවාදය, පක්ෂ ෙභ්දය -ෙම් ඔක්ෙකෝම- තල්ලු ෙවලා යන්ෙන් 
අන්තවාදයට බව. ඒ අන්තවාදය තල්ලු ෙවලා යන්ෙන් 
තස්තවාදයට. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය නැති කරලා සංහිඳියාවක් ඇති 
කරලා, ඒ සංහිඳියාව තුළ ෙම් රට ඉස්සරහට ගමන් කරවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ සංහිඳියාව තුළ ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනමය, 
සමාජමය, ආර්ථිකමය වශෙයන් යම් කිසි ෙවනස්කමක් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව අද අපි හැම ෙදනා අතරම කථා 
ෙවනවා. ඒ සඳහා තමයි ෛමතී-රනිල්  අතර ෙම් සම්මුතිවාදය 
ෙගොඩනඟාෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්මුතිවාදය තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකොටසකුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, මීට සහාය ෙදන ෙවනත් 
බහුජන සංවිධානත් එකතුව ෙගොඩනඟාෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
එතැනදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හැටියට ඒ තුළ  විවිධ 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර දරන කණ්ඩායම් සිටින බව අපි 
දන්නවා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විමල් 
වීරවංශ සෙහෝදරයා ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් තව කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 
හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට විවිධ මත දරන්න අයිතියක් තිෙබනවා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විෙව්චන කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමවැනි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක අය වැයකින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සතුරු පතිවිෙරෝධතාවකට වඩා මිතුරු 
පතිවිෙරෝධතාවක්. ෙම් මිතුරු පතිවිෙරෝධතාව තුළින් අපි ෙම් ගරු 
සභාෙව් මාසයකට කිට්ටු කාලයක් සාකච්ඡා කරන ෙම් අය 
වැෙයන් රෙට් ජනතාවට වරපසාද ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
නැත්නම් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි 
ලබන වසෙර් ගමන් මඟ ෙහළි ෙපෙහළි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණාව පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා. ඒක තමයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය සමාජ 

ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් සමාජවාදය හා ධනවාදය අතර මැද 
මාවතක් බව.  ෙමය ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය ෙවලාෙව් ජර්මනියට 
ආර්ථික සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්න ජර්මන් චාන්සලර් ෙකොන්ෙරොඩ් 
ඇඩිෙනෝර් විසින් 1949දී ආරම්භ කළ එකක්. ෙම් එවැනි ආර්ථික 
න ායක්. එය ඔහුෙග් හිටපු ආර්ථික විද ා අමාත වරයා වන 
ලුඩ්විග් එර්හාඩ්  ඉදිරිපත් කළා. ෙම්ක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකෙය් සමාජවාදය හා ධනවාදය අතර මැද මාවතක්.  

අපට ෙමය එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළින් කරන්න ලැබීම අප 
ලැබූ ජයගහණයක් කියලා අපි හිතනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
මැද මාවතකට අරෙගන ඒ මැද මාවත තුළින්  රෙට් ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම්ක මිශ ආර්ථික කමයක්. 
ෙමවැනි ආර්ථිකයකින් ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද? ෙමවැනි 
ආර්ථිකයකින් ලැෙබන පතිලාභ තමයි ඉහළ ආර්ථික වර්ධන 
පතිශතය, පහළ උද්ධමනය, පහළ විරැකියා මට්ටම, රැකියා 
උත්පාදනය, ෙහොඳින් වැඩ කළ හැකි තත්ත්වයක් රෙට් නිර්මාණය 
කිරීම සහ සමාජ සුබසාධනය.  ෙම් අය වැෙයන් සමාජ සුබසාධනය 
කපලා නැහැ. සමාජ සුබසාධනයට ෙවන් කළ සමස්ත මුදල වැඩි 
අගයක් ෙපන්වනවා. ඒ වාෙග්ම මහජන ෙසේවා, ෙපෞද්ගලික 
ව වසායකයන්ට උදවු කිරීම, නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ධනවාදයට 
උපකාර කිරීම, ඒ වාෙග්ම ඇඩම් ස්මිත්ෙග් රාජ  නිර්බාධවාදය 
පතික්ෙෂේප කිරීම, ෙම් රෙට් දියුණුවට, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයට 
රාජ ෙයන් වන බාධා නිර්බාධනය කිරීම ෙමවැනි ආර්ථිකයකින් 
ලැෙබන තවත් පතිලාභ ෙවනවා. ඒකත් වැදගත් ෙදයක්. ඒ 
වාෙග්ම නව ලිබරල්වාදය දියුණු කිරීම, ෙවළඳ ෙපොළ නම  ෙකොට 
එයට මැදිහත්වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කිරීම වැනි කාරණාත් 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙමවැනි ආර්ථිකයක, ආර්ථික වර්ධනය 
මැනීෙම් පහසුවක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

නිෂ්පාදනය, ෙබදා හැරීම, ශම හමුදාව සහ රජය සැලසුම් 
කිරීමත් ෙමවර අය වැෙය් ඇතුළත් කාරණා.  නිෂ්පාදනය, ෙබදා 
හැරීම, රජය සැලසුම් කිරීම තුළ ෙපෞද්ගලික අංශයට සහ ඒ 
පුරවැසියාට ලැෙබන ලාභ පෙයෝජන පිළිබඳව කළමනාකරණයක්, 
පාලනයක් ලබාදීෙම් හැකියාව ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තුළ 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මූල  කටයුතු, ණය ෙබදීම්, බදු, ආෙයෝජන, 
සමාජ පතිපත්ති, ෙර්ගු කියාකාරකම්, ෙම් සියල්ල රජය මැදිහත් වී 
සිදු කරනවා. ෙම් සියලු ෙද් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන, සියලු ෙද් 
විකුණා දමන, එෙසේ විකුණා දමමින් අය වැය පරතරය පියවා 
ගන්නා ආර්ථිකයකට වඩා ෙමවැනි සමාජවාදයත්, ධනවාදයත් 
අතර මැදුම් පිළිෙවතක ගමන් කිරීම ආර්ථික කමයක සුවිෙශේෂී 
ලක්ෂණ හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන්. ෙම් අය වැෙය් මුළු මහත් 
සමාජ තීරුවක් ගැනම, හැම සමාජ ෙකොටසක් ගැනම, හැම 
පුරවැසිෙයකු ගැනම ෙවන ෙවනම සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙවන ෙවනම කරුණු සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
හිතනවා, ෙම් අය වැය වැදගත් කියලා. ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට 
ෙප්දුරුතුඩුවට ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, පක්ෂ ෙභ්ද -ෙම් සියල්ල- 
නැතිව, යම් කිසි කමෙව්දයකට ෙම් හැම ෙදනා ෙවනුෙවන්ම කළ 
හැකි හැම ෙදයක්ම ෙම් අය වැය විවාදය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික ව වසාය හා රාජ  ව වසාය තුලනය කිරීමට 
මැදිහත්වීමත් ෙමහි ඇතුළත් පධාන කාරණයක්. හැබැයි, 
සාමාන ෙයන් ෙම් මතය එන්ෙන් කිස්තියානි සමාජවාදය මත 
පිහිටා තිෙබනවා කියලායි. ෙමයට ෙබෞද්ධ ආර්ථික විද ාව සමඟ 
සංකලනයක් කරන්ෙන් නම් ඉතා වැදගත්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය අනුව ෙමයට 
ෙබෞද්ධ අර්ථ කමය පිළිබඳව තමයි එතුමා විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කෙළේ. එහිදී  පරිසරය පිළිබඳ, ඒ වාෙග්ම ගහෙකොළ, සතා සිව්පාවා 
පිළිබඳව, මහ ෙපොෙළොව පිළිබඳව, පරිසරය සහ පරිසරයට අනුගත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණු අෙනකුත් ෙපොදු කාරණා පිළිබඳව සමාජෙය් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් මහා දැවැන්ත මැදිහත්වීමක් එතුමා කර තිෙබනවා. 
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කෙළේ පරිසර සංවර්ධනය; 
කෘෂිකර්මාන්තය; ෙද්ශීය කර්මාන්ත පවර්ධනය; ෙසෞඛ  ෙසේවාව 
පුළුල් කිරීම; ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මක අධ ාපන කමයක් සඳහා වැඩි 
මුදලක් පාසල් සහ විශ්වවිද ාල සඳහා ෙවන් කිරීම යනාදි 
කරුණුයි. ෙම් කරුණු සියල්ලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත්, එතුමන් ෙදපළෙග් දර්ශනයත් එකට කැටි කර ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා සාර්ථක අය වැයක් නිර්මාණය ෙකොට ඉදිරිපත් 
කළා කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අධ ාපනයට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හඳුන්වා 
දුන්නා. විශාල ෙසේවාවක් අධ ාපනයට සිදු වුණා. ෙමොකද,  ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි ඒ පදනෙම් ඉඳෙගන පසු ගිය 
රජය යටෙත්  කරන ලද ඉතාමත් වැදගත් සහ සාධනීය කටයුතු 
පිළිබඳව ඉතා ෙගෞරවෙයනුයි කථා කරන්ෙන්. ඒ ෙගෞරවය මත 
පදනම් ෙවලා ඒ ශක්තිමත් පදනම තුළ ෙමවර අය වැය නිර්මාණය 
කරන්න ශක්තියක් ලැබිලා තිෙබනවා . ෙම් සංහිඳියාව ඇති 
කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම රට ආර්ථික වශෙයන් ෙපරට ගමන් 
කරවීමටත්, පසු ගිය රජය කාලෙය් ඇති වූ ඒ ආර්ථික සංවර්ධනය 
පිළිබඳව යම් යම් අඩු පාඩු, වැරදි, පශ්න,  ෙකොපමණ තිබුණත්, 
සාධනීය තත්ත්වයකට- විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් ෙම් රට නිදහස් 
කර ගැනීම පිළිබඳවත්- අපිට කථා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

හැබැයි, එයින් පසුව ෙම් සමාජ පරිවර්තනය ෙත්රුම් ගැනීමට, 
සංහිඳියාව ඇති කිරීමට වැදගත් තීන්දු තීරණ ෙම් සභාෙව් ඉන්න 
අපි ගන්න ඕනෑ. හැමදාම අපි විෙරෝධතා, ෙපළපාළි, පිකටින්; 
ෙම්වා කළ යුතුයි. හැබැයි, ෙම්වා කරන ෙකොට අපි ෙම් රට 
ඉස්සරහට තල්ලු කරනවාද, පස්සට අදිනවාද කියන කාරණාව 
ගැන  බලන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම ඒ පිළිබඳව ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, ෙම් අය වැෙයන් බහු තාක්ෂණික ආයතන, 
තාක්ෂණික විශ්වවිද ාල, සාගර විශ්වවිද ාල අලුත් අංෙගෝපාංග 
සහිතව වැඩිදියුණු කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  වෘත්තීය හා 
තාක්ෂණික පුහුණුව ඇති තරුණ පරම්පරාවක් බිහි කිරීම සඳහා 
එය පිටිවහලක් ෙවනවා. ෙමවර අය වැය තුළින් රාජ  ෙසේවකයා, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා, කුඩා හා මධ ම පරිමාණ 
ව වසායකයා, ෙගොවියා, ධීවරයා, ගාමීය ජනතාව, වතුකරෙය් 
කම්කරු ජනතාව, පාසල් ශිෂ යා, විශ්වවිද ාල ශිෂ යා, 
උපාධිධාරියා, තරුණ තරුණියන්, ව ාපාරික පජාව, ළමා පරපුර, 
කාන්තාවන්, විශාමික ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් අවධානයට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් ගණන් හිලවු එකිෙනකට ෙපළ 
ගැහිලා, ෙම් සියලු අංශ ෙකෙරහි පතිපාදන ෙවන් කිරීම සහ ඒ 
පතිපාදන තුළින් අලුත් නිර්මාණ සහිත කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් 
පාර්ශ්වයන් සියල්ලටම යම්කිසි මැදිහත් වීමක් ෙමවර අය වැෙයන් 
ලැබී තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් කුලුඳුල් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අලුත් 
ආර්ථික ගමන් මඟක් තුළින්, අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තුළින්, ෙම් 
රෙට් නව මාවතක් නිර්මාණය කිරීමට, සමාජ, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලන ෙවනසක් ඇති කිරීමට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප් පක්ෂෙය් විවිධ මතිමතාන්තර 
දරන කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අෙප් පක්ෂෙය් මධ ගත 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා. අපි දන්නවා, තරුණ මන්තීවරුන් 
රාශියක් අෙප් පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ෙම් තරුණ 
මන්තීවරුන් හැඩ ගස්සවා ෙගන, ෙපළ ගස්සවා ෙගන ඉස්සරහට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාෙව්දී ෙජ ෂ්ඨයන් හැටියට, 
ඔබ, අප තමුන්නාන්ෙසේලාට විශාල වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ වග 
කීම ෙල්සි පහසු වග කීමක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝ ජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අෙප් තරුණ මන්තීවරුන්ට ආදර්ශයක් වන 
විධියට ඒ තරුණ මන්තීවරුන්ෙග් ගමන් මඟ හරියාකාරව සකස ්
කිරීම අෙප් වග කීමක් ෙවනවා. අපි විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ තැන 
විරුද්ධ විය යුතුයි; පක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ තැන පක්ෂ විය යුතුයි. අපි 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් කථා කළ යුතුයි.  

දැන් බලන්න, රජ ෙය් ෙසේවකයාට දී තිෙබන සහන පිළිබඳව. 
2015 දී රුපියල් 10,000ක් වැඩි කළා. දැන් හැෙමෝම කියනවා, ෙම් 
රුපියල් 10,000 එල්ලලා තිෙබනවාය, ඒක පඩියට එකතු 
කරන්නය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් 
සටන් පාඨය ෙලොකුවටම අරෙගන තිෙබනවා. හරි, රුපියල් 
10,000 දුන්නා ෙන්. වැඩ කරන ෙසේවකයාට, වැඩ කරන 
ජනතාවට ෙම් මුදල ලබා දීලා තිෙබනවා ෙන්. රාජ  ෙසේවක වැටුප් 
සඳහා 2014දී රුපියල් බිලියන 486ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; 
2015දී රුපියල් බිලියන 615ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; 2016දී 
රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමය 2016 
පුනරාවර්තන වියදෙමන් සියයට 35ක් ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. සියලු පශ්න තබා ෙගන රාජ  ෙසේවකයා 
ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් ෙසේවකයා නිල නිවාසයක පදිංචි 
වී ඉන්නවා නම්, ඔහුට නිවාසයක් හදා ගන්න වුවමනාවකුත් 
නැහැ, උනන්දුවකුත් නැහැ, ෙවලාවකුත් නැහැ, සල්ලිත් නැහැ. 
එම නිසා රජෙය් ෙසේවකයකු වසර 10කට වැඩි කාලයක් නිල 
නිවාසයක පදිංචි වී සිටිනවා නම්, ඒ රජෙය් ෙසේවකයාට ඒ නිල 
නිවාසෙය් අයිතිය, භූමිෙය් අයිතිය ලබා ෙදන්න, ෙම් අය වැෙයන්, 
සම්මුතිවාදි අය වැෙයන් නව පියවරක්, නව පෙව්ශයක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ෙමය රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
පැත්ෙතන් විප්ලවයක් කියලායි. [බාධා කිරීමක්] සමහර 
ෙද්වල්වල එක පැත්තක් ඉස්ෙසන ෙකොට අනික් පැත්ත පහතට 
යනවා. එෙහම තිෙබනවා ෙන්. ෙපොල් බිඩංගෙය් එක පැත්තක් 
පෑගුෙවොත් අනික් පැත්ත උඩ යනවා. එෙහම ෙද්වල් ඇති. නමුත් 
ඊළඟට - [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර මෙග් කථාව කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. මා ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපි ඔක්ෙකොම 
එක මල්ෙල් ලුණු කන අය ෙන්.  

රජෙය් නිලධාරින්ට  නිවාස 5,000ක් අලුතින් හදන්න 
 ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් ඉලක්කයට යන්න අපි රජයට බල 
කරනවා. අපි රජයට කියනවා, වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙම් ඉලක්කවලට යන්න කියලා. වැඩ කරන ජනතාවට, ෙගොවි 
ජනතාවට ලබා දී තිෙබන වරපසාද ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, 
බඩු මිල පහත වැටීෙම් නියම පතිඵල ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් ඒ සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට මුදල් ඇමතිතුමාත්, 
රජයත් මැදිහත් විය යුතුයි. මූල මය වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ගන්නා තීන්දු තීරණවලට විරුද්ධව  ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමෙහයවනවා 
නම් එයට මැදිහත් වීම රජෙය් වග කීමක්. ඒ මැදිහත් වීම ඍජුවම 
කළ යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පවාහන පහසුකම් හිමිකම් ඇති 
ෙපෞද්ගලික වාහනයක් පරිහරණය කරන රජෙය් ෙසේවකයාට 
රුපියල් 30,000යි ලැබුෙණ්. අද ඒ මුදල රුපියල් 20,000කින් වැඩි 
කරලා රුපියල් 50,000ක් කර තිෙබනවා. ෙම් සෑම අංශයක් 
ෙකෙරහිම රජය ඉතා මැනවින් ෙසොයා බලා තිෙබනවා. ජූලි 
වර්ජකයින්ට රුපියල් 6,000ක් දක්වා වැඩි කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජූලි වර්ජකයින්ෙග් දැන් වයස ගිහිල්ලා. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
ජූලි වර්ජකයින් ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, picket කරලා අද විඩාපත් 
ෙවලා. ඒ මිනිසුන් පාරට බැහැලා ඇවිද්ද තරමට දැන්, ''ඇවිද්ද පය 
දහස් වටී'' ෙනොෙවයි, ඇවිදලා ඇවිදලා දැන්  ඔවුන්ෙග් දණහිස් 
ෙපොල්කට්ටටත් ෙගවිලා. ඒ අයට රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් 
ෙගවන්න අද ෙම් රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.  
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ෙම් සෑම එකක් ෙදස එකින් එක බලන විට අපට ෙපනී යනවා, 
රාජ  අංශයට පමණයි කියා ඒ මැදිහත්වීම නැවැත්තුෙව් නැහැ, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා දිහාත් බැලුවා කියන එක. 2015 
අතුරු අය වැෙයන් රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඉල්ලා සිටියා. ඒ සඳහා  දැන් හාම්පුතුන් එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 1,500ක් සහ 2016 
වර්ෂෙය් ඉතිරි රුපියල් 1,000ක් වන ආකාරයට, ලබන අවුරුද්ද 
පටන් ගන්නා විට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට හාම්පුතුන් 
සමඟ සාකච්ඡා කර රුපියල් 2,500ක වැඩි වීමක් ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද ගැන කථා කරන විට, ඉහළ වැටුප් 
ලබන රාජ  සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට බරපතළ 
විධියට උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද පශ්නයක් ෙවලා තිබුණ බව 
කියන්නට ඕනෑ. එය වාර්ෂික ආදායම රුපියල් හත්ලක්ෂ 
පනස්දහෙසේ සිට රුපියල් ලක්ෂ විසිහතර දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. සෑම අංශයකටම ෙමවැනි සහන ලබා දී තිෙබනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට රාජ  සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශය මැදිහත් වී, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට නිවාස 
එක්ලක්ෂ පනස්දහසක් හදන්න ෙම් රජය ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ෙහොඳයි .  

 ෙසේවකයින්ෙග් වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ දරුවන්ට සහන ලබා 
දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන්ෙන් ෙම් විනාඩි 
20ක කාලය තුළ ෙම් අය වැය ගැන විගහයක් කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් අය වැෙය් එකින් එක ෙපළ ගස්වලා 
තිෙබන ෙම් ඉලක්කම්වලට වඩා, ගණන්-හිලව්වලට වඩා යමක් 
තිෙබනවා. ඒවා ගැන පසු ගිය කාලෙය් පයිතගරස්ලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් පිටතදීත් කථා කළා. ඒ ගැන ෙනොෙවයි මා 
කථා කරන්ෙන්. ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන හරය, ෙමහි ගැබ් ෙවලා 
තිෙබන පරමාර්ථ, ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන ෙද්ශීය 
ව ාපාරිකයාට, සුළු හා මධ  පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවාට         
සාමාන  පුංචි ව වසායකයින්ට එක තැනකින් තමන්ෙග් මූලික 
නිෂ්පාදන සඳහා අවශ  මූලික කාරණා-කටයුතු ටික කර ගැනීෙම් 
හැකියාව, තාක්ෂණය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව -incubation system 
එක- ගැනයි කථා කරන්ෙන්. එය ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
ආරම්භ කරන්නට ෙම් අය වැෙය් ලියවිලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
ෙහොඳ ෙදයක්. අපි කර්මාන්ත පුරයක් හැදුවා. අපට ඒක විවෘත කර 
ගන්න බැරි වුණා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් සෑම තැනම විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. 
ගෑස්පහ පමණයි තිබුෙණ්. -එක තැනකයි විදුලිය තිබුෙණ්- ඒ 
Colombo  International Airport එෙක් විතරයි. එතැනින් වයර් 
එකක් ෙමොරටු ගඟට දමා විදුලිය අරෙගන තමයි අවශ  ලී ටික ඉරා 
ගත්ෙත්. ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් රෙට් කථාවක් හැදුණා,  ''ගහට ගහක් 
ෙමොරටුෙව්දී හම්බ ෙවනවා'' කියලා. එෙහම කිව්ෙව් ෙමොකද? 
ෙකොෙහේ වුණත් ගහක් ඉරන්න ඕනෑ නම් ෙකොහාටද යන්න ඕනෑ? 

ෙමොරටුවට. දැන් අෙප් පළාෙත් ෙත්ක්ක ගස්වල අතු විදුලි 
කම්බිවල හැප්ෙපනවා. ඒ නිසා ෙත්ක්ක අතු කපා දමනවා; බුරුත 
අතු කපා දමනවා.  

එදා සුද්දාෙග් කාලෙය් අපි ෙමොනවාද  කෙළේ ? පිට රටින් ෙලොරි 
ෙගනැල්ලා, පිටරටින් ටයර් ෙගනැල්ලා, ඉන්ධන ෙගනැල්ලා අපි 
දැව ටික සියල්ලම ෙමොරටුවට පවාහනය කළා. හැබැයි, දැන් 
ෙමොරටුවට ෙගෙනන්න වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් පළාෙත් අර 
incubation system එක අනුව අෙප් කර්මාන්තපුරවල පුංචි පුංචි 
නිෂ්පාදකයාට, ව වසායකයාට, වඩුවාට අෙප් නිෂ්පාදනයට 
විෙශේෂෙයන්ම අගය එකතු කරන්න පුළුවන්. ෙත්, රබර්, ෙපොල්, 
කුරුඳු, ෙකොෙකෝවා, ගම්මිරිස්, මුං, මෑ, කව්පි, අබ, ෙමෙන්රි, 
කුරක්කන්, ඒ වාෙග්ම අඹ කාලයට අඹ, ෙදහි කාලයට ෙදහි, 
ෙදොඩම් කාලයට ෙදොඩම්, අවාරයට රඹුටන් ෙම් සියල්ල තිෙබන 
අෙප් පෙද්ශෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට අපි එකතු කරන අගය 
ඉතා පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? අපට 
අගය එකතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අගය එකතු 
කිරීම පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙම් අය වැෙය් ගැබ් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙගොවියාට, කම්කරුවාට, ශිෂ යාට ෙම් සෑම ෙකෙනකුටම 
සහනයක් වී ඇති බව අප දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්  මුල් පිටුෙව් 
''නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා'' 
යනුෙවන් සඳහන් තිෙබනවා. ෙම් නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය- ෙලෝකෙය් රටවලට ගියාම අෙප් ශිෂ ෙයෝ වැඩ 
කරනවා කියා අපි දන්නවා. ෙමොකද, රටක සංවර්ධනයට ශම 
දායකත්වය ලබා ෙදනවා. ශිෂ  පරම්පරාෙව් විශ්වවිද ාලෙය් සිටින 
ශිෂ යාට ෙපළපාළි යන්න ෙනොදී ඔහුට රුපියල් මිලියන 1.5ක් 
ලබා ෙදනවා. තමන්ෙග් නෙවෝත්පාදන ශක්තිමත් කර ගන්නයි ඒ 
ෙදන්ෙන්. පාසල් ශිෂ යන් පවා විවිධ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඒ ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදනවලට patent  අයිතිය ගන්නවා. නමුත්, 
ඒ නිෂ්පාදන ඉදිරියට  කර ෙගන යන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එෙහම පුළුවන්කමක් නැති වුණාම විකුණනවා. 

අප ෙම් අය වැය ගැන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව 
කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, ෙමවර 
අය වැය  නිකම් ඉලක්කම් විතරක් තිෙබන අය වැයක් ෙනොෙවයි; 
බදු විතරක් තිෙබන අය වැයක් ෙනොෙවයි කියා. හැම ආණ්ඩුවක්ම 
බදු අය කළා. බදු අය ෙනොකළ ආණ්ඩුවක් නැහැ. බදු වැඩි වුණා; 
අඩු වුණා. වක බදු පැෙනව්වා, සෘජු බදු පැෙනව්වා. හැබැයි, මා 
හිතන විධියට ෙම් ඉලක්කම්වලට වඩා, ෙම් වචනවල තිෙබන 
පරමාර්ථය, වචනවල තිෙබන අරමුණු ඉතාම සාධනීයයි. ෙමවැනි 
සාධනීය අය වැයක් සම්මත කර ගැනීෙම්දී රට ෙවනුෙවන් ඊට 
අවශ  දායකත්වය ලබා ෙදන එක අෙප් වගකීමක් කියන කාරණය 
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
    

 
[ .ப. 11.53] 

 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා (අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எட்டாவ  பாரா மன்றத்திேல உங்க ைடய தைலைமயிேல 
எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு த ல் 
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். அேதேபால், இம் ைற வெர யா 
மாவட்டத்திேல இரண்டாவ  ெப ம்பான்ைம வாக்குகைள 
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எனக்களித்த தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் மக்க க்கு இந்த 
ேநரத்திேல என  நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன். கடந்த நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல எனக்கு 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சுப் பதவிையக் ெகா த்தார்கள். 
ேதர்த ன் பின்னர் மீண் ம் அந்தப் ெபா ப்ைப ஏற்பதற்கான 
ஒ  சந்தர்ப்பம் திய அரசாங்கத்தின் லமாக அதாவ , 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ஆகிேயாாின் லமாகக் கிைடத்தைமக்கு நான் 
அவர்க க்கு இந்த ேநரத்திேல நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் என்ற ைறயிேல, கல்விக்கு 
அதிக நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைதயிட்  நான் சந்ேதாஷப் 
ப கின்ேறன். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற ெமாத்தப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 10,121. சிங்கள ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 6,388. தமிழ் ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 2,982. சிங்கள ம் தமி ம் 
கலந்த ெமாழி லப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 53. 
சிங்கள ம் ஆங்கில ம் கலந்த ெமாழி லப் பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக 495. தமி ம் ஆங்கில ம் கலந்த ெமாழி லப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 166. தமி ம் சிங்கள ம் 
ஆங்கில ம் கலந்த ன்  ெமாழிகளி ம் கற்பிக்கப்ப கின்ற 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 37. இந்த நாட் ள்ள ெமாத்த 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 40,78,407. ஆகேவ, இந்த 
மாணவர்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிச் சிந்தித் , இம் ைற 
கல்வி அைமச்சுக்கு அதிகள  நிதி ஒ க்கப்பட் ப்பைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இ வைர கால ம் 
கல்வியின் மீதான ெபா  தலீடான  ேபாதியள  காணப் 
படாததால், பாடசாைலகளின் அ ப்பைட வசதிகளி ம், 
ஆசிாியர் ஆட்ேசர்ப் த் ெதாடர்பில் ைறயான ெகாள்ைக 
காணப்படாததால் விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், கணிதம், 
ெதாழில் ட்பம் ேபான்ற பாடங்க க்கு ஆசிாிய வளங்களி ம் 
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . ஆதலால், கல்வித் ைறயின் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த் வ ம் ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்த ம் என்ற எண்ணக்க  இந்த 
அரசாங்கத்தின் திய வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
உள்ளடங்கியி க்கின்ற . அைனத்  ஆசிாியர்க க்கும் 
பயிற்சியளிக்கும் வைகயில், ேதசிய கல்வி நி வனத்தின் லம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைறத் தயாாிப்பதற்கும் ஆசிாியர் பயிற்சி 
ெநறிெயான்ைற ெவற்றிகரமாகப் ர்த்திெசய்வதற்கும் 1,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . கிராமிய மற் ம் 
பிராந்தியப் பாடசாைலகள், ஆசிாியர் வி திகள், ஓய்வைறகள் 
ேபான்றவற்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  

2016ஆம் ஆண்  வில் அைனத் ப் பாடசாைல 
க க்கும் கு நீர் வசதி டன்கூ ய ைறயான மலசலகூட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக கிட்டத் தட்ட 4,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . மின்சார 
வசதிகளற்ற பாடசாைலக க்குத் ேதசிய மின்கட்டைமப்  

லமாக மின்சார வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப் பட் க்கின்ற . இைடக்கால 
நடவ க்ைகத் திட்டத்தின்கீழ் நாட் ல் காணப்ப ம் ந த்தர, 
ஆரம்பப் பாடசாைலகைள அைனத்  வசதிக டன் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 10,000 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கி ள்ள அேதேநரத்திேல, இரண்டாம் நிைலப் 
பாடசாைலக க்கு multimedia அைறகள், இலத்திரனியல் 

லக வசதிகள் என்பவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
கிட்டத்தட்ட 15,000 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  

ெசய்யப்பட் க்கின்ற . பாடசாைலகளில் சிறந்த சூழைல 
உ வாக்குவதற்கும் ஆசிாியர் மற் ம் மாணவர்க க் 
கிைடயிேல சிறந்த க த் ப்பாிமாறல்கைள ஏற்ப த்  
வதற்கும் வகுப்பைறகளில் இ க்கேவண் ய மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 35ஆகக் குைறக்கப்பட் க்கின்ற .  

எம  ச கத்தின் கல்வி வாய்ப் க்கைள விாி ப த்  
வதற்காக அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப் டன் கிளிெநாச்சியில் 
ெபாறியியல் பீடத்ைத ம், வ னியாவில் விவசாய 
பீடத்ைத ம் அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் க்கின்ற . அேதேபான் , 'ெபா மர்' ெதாழில் ட்பம், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தித் ெதாழில் ட்பம், ெப ந்ேதாட்டப் பயிர் 
ெதாழில் ட்பம், ஊடகத் ைற ேபான்ற பயிற்சிெநறிகைள 
உள்ளடக்கும் வைகயில் பல்கைலக்கழகங்களில் பாட 
விதானங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கும் மற் ம் ெதாழில் 

ட்பக் கல் ாிகைளப் பல்கைலக்கழகக் கல் ாிகளாகத் 
தர யர்த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்படவி க்கின்ற .  

கடந்தகால த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்கில் கிட்டத்தட்ட 
280 பாடசாைலகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. ேநற்  இங்கு 
ஓர் உ ப்பினர் ேகட்ட ேகள்விக்கு இ  பதிலாக அைம ெமன  
நிைனக்கின்ேறன். அவற்றிேல கிட்டத்தட்ட 200 
பாடசாைலகள் இப்ெபா  ன த்தாரணம் ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. அரச சார்பற்ற நி வனங்களினா ம் 
மாகாண, மத்திய கல்வி அைமச்சுகளினா ம் அைவ 

ன த்தாரணம் ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம், இன் ம் 80 
பாடசாைலகள் ன த்தாரணம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் 
இ க்கின்றன. காலதாமதம் ஏற்பட் ள்ளைமக்குக் காரணம், 
அப்பகுதியிேல இன்ன ம் மீள்கு ேயற்றம் சாியாக 
நைடெபறாைமதான் என்பைத நான் இச்சைபக்குக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல 25 
பாடசாைலகைளச் சகல வசதிக டன்கூ ய இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகளாகத் தர யர்த் வதற்கு 250 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . மைலயகத்தில் 
பல்கைலக்கழகக் கல் ாிெயான்ைற அைமப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்களால் 
சிபாாிசு ெசய்யப்பட் க்கின்ற . தமிழ், சிங்கள 
ெமாழி லமான மாணவர்கள் ஆங்கில ெமாழி லம் 
கற்பதற்கான பாடசாைலெயான்ைற மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்க ைடய சிபாாிசுக்கிணங்க அைமப்பதற்கு ஆவன 
ெசய்யப்பட்  வ கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்கிேல ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கும் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ேசைவயாற் ம் ஆசிாியர்க க்கும் பிரதமாின் 
விேசட கவனத்தின்கீழ் நியமனம் வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்பைத ம் இந்த ேநரத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பலா  ஆசிாியர் கலாசாைலைய மீள ஆரம்பிப்ப 
தற்கான நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ேகாப்பாய் 
ஆசிாியர் கலாசாைல னர்நிர்மாணம் ெசய்யப்ப வேதா , 
ஆசிாியர்கள் வி திகளில் தங்கி ேநரப் பயிற்சி 
ெப வதற்கான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவி க்கிற .  

கிளிெநாச்சி,  ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்கள் பிரதமாின் 
சிபாாிசுக்கைமய விேசட கல்வி அபிவி த்தி வலயமாக 
மாற்றப்பட்  கல்வி அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம், கணிதம், ெதாழில் ட்பம் ஆகிய பாடங்க க்கு 
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நிலவிவ ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய உடன யாக 
நிவர்த்திெசய் ம் வைகயில், இலங்ைகயில் அ மதிக்கப்பட்ட 
இந்தியப் பல்கைலக்கழகங்களில் பட்டப்ப ப்ைப த்த 
மாணவர்க க்கு ஆசிாியர் நியமனங்கைள வழங்க நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் க்கின்ற . இலங்ைகயி ந்  இந்தியா 
ெசன்  அகதிகளாக இ ப்ேபாாில் 3,000 க்கும் ேமலான 
பட்டதாாிகள் ெதாழி ன்றி இ ப்பதாகக் கிைடத்த 
விபரங்க க்கைமய, எதிர்காலத்திேல அவர்க க்கு 
இலங்ைகயில் பட்டதாாி ஆசிாியர் நியமனங்கைள வழங்கி 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்ப ம். "அ கி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல" என்ற ெசயற்றிட்டத்தி டாக ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் 2 பாடசாைலகள் தம் சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட பாடசாைலகளாக அைமக்கப் 
ப வதற்கான நடவ க்ைக ம் எ க்கப்பட் க்கின்ற . இ  
கல்வி அைமச்சினால் ெசய்யப்ப கின்ற காாியமாகும்.  

ேம ம், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மாவட்டத்ைதப் 
பற்றி ம் ஒ சில வார்த்ைதகைள இந்தச் சைபக்குத் 
ெதாிவித் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக இந்த 
அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்ட மக்களால் ேநசிக்கப்பட்  
வ கின்ற . மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கேளா 
அல்ல  அவ ைடய பிரதிநிதியாக ேவ  ஒ வேரா ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியில் வாக்குக் ேகட்டா ம் அந்த மக்கள் 
எப்ெபா ேம ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்ேக வாக்களிப்பவர் 
களாக இ ந் வந்தி க்கிறார்கள். அந்த மக்க க்கு பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அவற்றிேல ஒ சில 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட்டா ம் ெப ம்பாலான பிரச் 
சிைனகள் தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்றன என்பைத ம் இங்கு 
நான் எ த் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் 
ஒவ்ெவா  ைற ம் அரசாங்கம் உ வாவதற்குக் காரணமாக 
இ ந் ள்ளார்கள். அந்த வைகயில், இம் ைற ம் இவ் 
வரசாங்கம் உ வாகுவதற்குக் காரணமாக இ ந் ள்ளார்கள். 
ேதர்தல் காலங்களில் இவர்க ைடய வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ன்ைவக்கப்பட்ட ேதர்தல் 
வாக்கு திகள் நிைறேவற்றப்ப வதில்ைல. 200 வ டகால 
வரலாற்ைறக் ெகாண்ட இந்த மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் 
கலாசார, ெபா ளாதார ாீதியிலான அபிவி த்திகள் 
பின்னைடைவ எதிர்ேநாக்குகின்றன. இதற்குத் தீர் கா ம் 
வைகயில் இந்த அரசாங்கம் உாிய நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் , 
ேதாட்டங்களின் அபிவி த்திையக் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ேதாட்ட மக்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன 
இ வைரக்கும் றாத நிைலயி்ல் காணப்ப கின்ற . 
இதனால் அந்த மக்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு 

கங்ெகா த்  வ கின்றனர். இதில் அரசாங்கம் தைலயிட்  
உாிய தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்பேத 
என் ைடய ேயாசைனயாகும். ெப ந்ேதாட்டப் பயிர்ச் 
ெசய்ைகயில் ேதயிைல உற்பத்தி ழ்ச்சிைய ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்ற . இைத யாரா ம் ம க்க யா . இதனால் 
ேதாட்டங்கள் பாதிப் க்குள்ளாகின்றன. ேதாட்டங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும்  பா காப்பதற்கும் ேதாட்டக் 
கம்பனிகளி டாக நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். JEDB, SLSPC ேபான்றவற்றின் கீழ் உள்ள 
ேதாட்டங்களில் வா ம் மக்களின் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
இந்தச் சைபக்கு எ த் க்கூற ேவண் ய கட்டாயம் 
இ க்கின்ற . உாிய ேநரத்தில் அவர்க க்குச் சம்பளம் 
வழங்கப்ப வதில்ைல. அவர்க க்கு EPF, ETF வழங்கப் 
ப வதில்ைல. மிக ம் ேமாசமான சூழ்நிைலயிேல அவர்கள் 
வாழ்ந் வ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

அ த் , ப த்த இைளஞர், வதிகள் இத் ைறயில் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இன்  ப த்த இைளஞர்கள் ேதாட்டத்ைதவிட்  
ெவளிேய கின்ற நிைலைம அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கும் வைகயில் அங்கு 
ெதாழிற்சாைலகைள அல்ல  ெதாழில் ட்ப வசதிகைள 
ஏற்ப த்தி அவர்க க்கு ஏற்றவைகயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இல்லாவிட்டால், என்றாவ  ஒ  
நாள் இ  தாகரமாகி, நாட் க்குள்ேள பிரச்சிைன 
ஏற்ப வதற்கான சூழ்நிைல உ வாகுெமன்பைத 
ம க்க யா .  

 இன்  அரசாங்கத்ைத ஒ  வைகயிேல பாராட்ட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கான 

டைமப் த் திட்டத்தின் லமாக 'லயன்' ைறைய  
ஒழிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க்கிற . அ  
சம்பந்தமாக என் ைடய ஒ  க த்ைத ம் ேயாசைனைய ம் 
இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , தற்ேபா  ேதாட்ட டைமப் த் திட்டம் 
அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் ெசல் ம் இவ்ேவைளயில், 
இதைனத் ாிதப்ப த்த "மைலயக டைமப்  அதிகாரசைப" 
ஒன்றிைனப் ெபா ப்பான அைமச்சின்கீழ் உ வாக்குவ  
சிறந்ததாக அைம ெமன் ம் இதன் லமாக இத்ேதாட்ட 

டைமப் கைளத் ாிதப்ப த்தலாம் என் ம் நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ேதாட்ட மக்களின் காணி உாிைம சம்பந்தமாக Budgetஇல் 
குறிப்பிட்ட ேபால், அவர்கள் கு யி க்கும் இடம் ெசாந்த 
மாக்கப்பட இ ப்பைத ம் 7 ேபர்ச்சஸ் காணிைய 
அவர்க க்குக் ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வந்தி ப்பைத ம் 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 

ன்ென க்கப்பட்ட 'பசுைம மி' திட்டம் ெதாடர்ந்  
ன்ென க்கப்ப வதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட 

ேவண் ம். ேதாட்ட மக்க க்குக் காணிகைளப் பகிர்ந்தளிக்கும் 
ேபா  ேதாட்ட நிர்வாகங்களினால் காணிைய வழங்குவதில் 
ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனையத் தீர்க்க உாிய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் மைலயகத்ைதச் சார்ந்த 
அைனவ க்கும் - மைலயகத்தில் ெதாழில் ாிேவா க்கும் 
ேதாட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கும் - காணி உாித் டன் 
அதைனப் ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமன் ம் இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

ெபா வாக மைலயகப் பகுதிகளிேல ஏற்பட் ள்ள 
சுகாதாரப் பிரச்சிைனகைள ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். மைலயகத் ேதாட்டப் றச் 
சுகாதார நிைலைம ஏைனய பிரேதசங்கைளவிடப் பின்தங்கிய 
தாகேவ காணப்ப கின்ற . ேதாட்டப் றச் சுகாதாரம், 
ைவத்திய ேசைவகள் ேபான்ற அைனத்ைத ம் ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் ெப ந்ேதாட்ட நம்பிக்ைக நிதியத்தி டாக - trust - 
நைட ைறப்ப த்தி வ கின்றன. இதில் பல குைறபா கள் 
காணப்ப வதால் மக்கள் ெப ம் இன்னல்கைள 
அ பவிக்கின்றனர். ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் 5 
ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகள் அரசாங்கத்தினால் ெபா ப் 
ேபற்கப்பட் , தர யர்த்தப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டன. 
அவற்றில் பல குைறபா கள் காணப்பட்டா ம் அவ்வாறான 
ெசயற்றிட்டங்கள் இப்ெபா   ன்ென க்கப்ப வதில்ைல. 
எனேவ, மைலயகத்தின் எல்லா  மாவட்டங்களி ம் இதைன 

ன்ென க்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  இச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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ேதாட்டப்பகுதிகளிேல ைவத்தியர்கள், தாதியர், ஊழியர்கள் 
என்ேபார் சுகாதார அைமச்சி டாக  நியமிக்கப்பட ேவண் ம்;  
ைவத்தியசாைலகளில் அைனத்  வசதிகைள ம் ெகாண்ட 
கட் டங்கள் மற் ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள அதிகாிக்க  
ேவண் ம். அம் லன்ஸ் வசதிகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
தாய், ேசய் நலன் அபிவி த்தித் திட்டங்கள் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். சுகாதார ைவத்திய அதிகாாிகைள  - MOH -  
நியமிப்ப டன், அவர்க க்குத் ேதைவயான அைனத்  
வசதிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வெர யா ஆஸ்பத்திாி இப்ெபா  ஒ  ெபாியாஸ் 
பத்திாியாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . அேதேபால, 

க்ேகாயா ஆஸ்பத்திாி ம் ஒ  ெபாியாஸ்பத்திாியாகத் 
தர யர்த்தப்பட் க்கின்ற . இதற்கு இந்திய அரசாங்கம் 
உதவி ெசய்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இதைன நாங்கள் இந்த 
ேநரத்திேல ெப ைம டன் நிைன கூரத் தவறக்கூடா .  

இன்  மைலயகத்திேல ெதாழிலாளர்கள் ேவைலெசய் ம் 
அதிகமான இடங்களில் அவர்க க்குக் குளவி ெகாட் கின்ற 
ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . இவ்வா  அவர்கள் 
குளவிக் ெகாட் க்கு ஆளாவைதத் த ப்பதற்கான 
நடவ க்ைகைய சுகாதார அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல நான் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன்.  

மைலயகத்தில் இ க்கின்ற பாைதகளின் அபிவி த்தி 
பற்றி ம் நாங்கள் சற் ச் சிந்திக்க ேவண் ம். அண்ைமக் 
காலமாக மைலயகத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வந்த பாைத 
அபிவி த்திப் பணி தற்ெபா  ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல 
அங்குள்ள பாைதகள் அபிவி த்தியின்ைம காரணமாக மக்கள் 
ேபாக்குவரத்தில் பல இன்னல்கைள அ பவித்  
வ கின்றனர். அதனால் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் 
பஸ் ேசைவ ம் தனியார் பஸ் ேசைவ ம் பாதிக்கப்பட் ,   
மாணவர்கள் பாடசாைலக்குப் பிந்திச் ெசல்வைத 
அவதானிக்கக் கூ யதாக ள்ள . இதனால் கல்வி 
நடவ க்ைககள் பாதிக்கப்ப வதால் அவர்களின் கல்வியில் 
பின்னைட  ஏற்ப கிற . பாைத சீாின்ைம காரணமாக 

திேயார் மற் ம் சி வர்க க்குத் தங்கள  ேதைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள யாத நிைல ேதான்றியி க்கின்ற . 
ெதாழிலாளர்கள் தங்கள  நாளாந்த நடவ க்ைககைள 

ைறயாகச் ெசய் ெகாள்ள யாைமயால் இவர்களின் 
வாழ்க்ைக பின்ேனாக்கிச் ெசல்வதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப கின்ற . 
எனேவ,  இவற்ைற  நிவர்த்தி ெசய்ய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ெகளரவ ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் 
அவர்களிடம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், ப த்த இைளஞர், வதிகள் ெதாழில் வாய்ப்  
கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வசதிகைள இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அ சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ய எல்லா நடவ க்ைககைள ம் பற்றி நாங்கள் 
அரசாங்கத் க்கு எ த் ச் ெசால் யி க்கின்ேறாம். ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள வெர யா மாவட்டத்தி ம் ஏைனய 
மைலயகப் பகுதிகளி ம் ஆரம்பிக்க ேவண் ம். அதன் லம் 
ெதாழில் வலயங்கைள ஏற்ப த்தி, அவர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்க ம். ேம ம், மாண் மிகு 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
கலாசார ாீதியாக இ க்கின்ற ஆலயங்கள், அறெநறிப் 
பாடசாைலகைளப் ன த்தாரணம் ெசய்வதற்கான 

நடவ க்ைகைய  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்   இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேதாட்டங்களிேல இன்  திேயார் அதிகமாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணம் 
கிைடப்ப  மிக ம் குைற . 70 வய க்கு ேமற்பட்ட 
வர்க க்கு இரண்டாயிரம் பாய் ெகா ப்பன  
ெகா க்கப்ப கின்ற . அ ம் ேதாட்டப் பகுதியிேல 
இவர்க க்குக் கிைடப்ப  மிக மிக அாிதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, ேதாட்டப் பகுதியி ள்ள திேயா க்குக் 
ெகா ப்பன ம் அவர்க க்குப் பிறப்  அத்தாட்சிப்பத்திரம், 
ேதசிய அைடயாள அட்ைட என்பன வழங்குவதி ம் - 
கல்வியில் பின்தங்கியநிைல காரணமாக அவர்களால் அைதச் 
ெசய் ெகாள்ள வதில்ைல - அரசாங்கம் விேசட 
நடவ க்ைககைள எ த்  அைத ம் ெசய்  ெகா க்க 
ேவண் ம் என்பைத ம் இந்தச் சைபக்கு நான் எ த் க்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், நாட் ேல நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற இந்த 
ேநரத்திேல மைலயக மக்க ம் அைத அ பவிக்க, சிக்க ஒ  
சந்தர்ப்பம் கிைடக்க ேவண் ம். இைத ஏைனய 
அைமச்சர்க ம் உ திப்ப த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால் 
மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல நான் த ேல 
ெசான்ன ேபால, ஒவ்ேவார் ஆட்சிைய ஏற்ப த் வதி ம் 
மைலயக மக்க ைடய பங்கு அதிகமாக இ க்கின்ற . 
விேசடமாக ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்ைத 
உ வாக்குவதற்கு இந்த மைலயக மக்கள் ெப ம் பங்ைக 
வகித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கத்தின் பிரதம 
அைமச்சராக இ க்கின்ற மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள், கடந்த காலத்தி ம் சாி, இப்ெபா ம் சாி, 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள உணர்ந்  ெசயற்ப கின்ற ஒ  
பிரதம அைமச்சர் என்ற ாீதியிேல மைலயக மக்க ம் இந்த 
நல்லாட்சிைய சிக்க, அைத அ பவிக்க ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், ேநற்  ேகாண்டாவிைலச் ேசர்ந்த ஒ  
மாணவன் ெகாக்குவில் பகுதியிேல ரயில் ன் பாய்ந்  
தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டான் என்ப  மிக 
மனவ த்தத் க்குாிய விடயமாகும். அைத நான் இந்தச் 
சைபக்கும் எ த் ச்ெசால்ல ேவண் ம். அவர் ஒ  பாடசாைல 
மாணவன். ஆகேவ, நான் கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் என்ற 
ாீதியிேல அவ க்கும் அவ ைடய கு ம்பத்தா க்கும் என  
ஆழ்ந்த அ தாபத்ைத இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேநரத்தில் பாடசாைல மாணவர்கள் 
இவ்வா  தற்ெகாைல ெசய் ெகாள்வ  எந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தி ம் ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  விடயம். 
நாட் ேல எத்தைனேயா பிரச்சிைனகள் இ க்கலாம். ஆனால், 
அதற்காக ஒ  பள்ளி மாணவன் இந்தச் சூழ்நிைலயில் 
இவ்வாறானெதா  நடவ க்ைகைய எ த்தி ப்ப  மிக 
வ த்தத் க்குாிய விடயமாகும். ஆகேவ, பாடசாைல 
மாணவர்க க்கு  பாடசாைலகளிேல counselling ெசய்யப் 
ப வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்ப , இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப ம்ெபா  த ப்பதற்கு உதவியாக இ க்கும். இ பற்றி 
நான் இன்  காைலயிேல நடந்த ஒ  கூட்டத்தி ம் 
ேபசிவிட்  வந்ேதன். ஆகேவ, மாணவர்கள் இவ்வா  
நடந் ெகாள்வ  மிக மனவ த்தத் க்குாிய விடயம் என்  
கூறி, இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்த கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் , 
என் ைடய ேபச்ைச நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம்.  

1203 1204 

[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා] 
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ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පත - 2016 සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයට එක් ෙවලා, දකුණු 
පළාෙත් ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු 
විධියට ෙම් ගරු සභාෙව් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව 
ලැබීම භාග යක් ෙකොට මා සලකනවා. 

අපට ඡන්දය දීපු ජනතාව 2016 වර්ෂය ජනතා අෙප්ක්ෂා 
ඉටුවන වර්ෂයක් විධියට මහා විශාල බලාෙපොෙරොත්තු තබාෙගන 
ඉන්නවා. ඒකට පක්ෂගාහී ෙනොවන, එෙහත් ඉටු විය යුතු කාරණා 
කීපයක් ගැන අදහස් පළ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපි 2015 වර්ෂෙය් විමධ ගත පතිපාදන හැටියට රුපියල් 
ෙකෝටියක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියා. ඒත් රුපියලක්වත් 
ලැබුෙණ් නැති මන්තීවරු හැටියට අප සියලු ෙදනාට ඡන්දය දීපු 
ජනතාවට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ස්තුතියි" කියලා විතරයි. පාසලට 
කීඩා භාණ්ඩයක් ෙහෝ සංවර්ධන සමිතියට මඩු සහ පුටු ලබා 
ෙදන්න, පාරට ෙබෝක්කුවක්, පාරට ෙකොන්කීට් අඟලක් දාලා 
ෙදන්න බැරි වුණු අවුරුද්දක් තමයි ෙම් ෙගවිලා යන්ෙන්. ලබන 
අවුරුද්ෙද්වත් අෙප් මන්තීවරු 225ෙදනා ෙවනුෙවන්ම විමධ ගත 
පතිපාදන ලැෙබ්විය කියන බලාෙපොෙරොත්තුව මෙග් තිෙබනවා. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් ගෙම් යන්න ෙවන්ෙන්ම නැහැ. ගෙම් යන්න 
තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව මුදල් ඇමතිතුමා ඉෂ්ට කරයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පළ කරනවා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය අපට ලබා දීපු ගාමීය සංවර්ධනය 
ඇතුළු ඇන හිටපු සංවර්ධන ෙයෝජනා කම නැවත කියාත්මක 
කරන්න කියා මා සිහිපත් කරනවා. "එක ගමකට එක වැඩක්", 
මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව ාපෘති, "ගෙමන් ගමට - ෙදොරින් ෙදොරට" 
කියන ව ාපෘති සියල්ල ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා උෙද් 
නැවතුණා. ඒ නැවතුණ ව ාපෘති තවමත් නැවතුණ, නැවතුණ 
තැන්වල එෙහමම තිෙබනවා. පටන් ගන්න පතිපාදන නැතුව 
නැවතිලා තිෙබනවා. සමහර ඒවාට මුදල් පතිපාදන ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා ෙහොයා ගන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. පසු ගිය 
රජෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා එක ආසනයක 
කිෙලෝ මීටර් 30ක් දක්වා මාර්ග කාපට් කිරීම පටන් ගත්තා. ඒ 
මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව ාපෘතිය නිසා විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුණා, ගෙම් මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 30ක් කාපට් වන එක ගැන. 
කිෙලෝ මීටර් 20ක් විතර හැදිලා තිෙබනවා. ඉතුරු 10 තැනින් තැන 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඉටු කෙළේ ෙපෞද්ගලික 
ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ ෙනොෙවයි, රාජ  අංශෙයන්. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව තමයි ෙකොන්තාත්තුව ඉටු 
කෙළේ. රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට දැන් පතිපාදන ෙදන්ෙන් කවුද 
කියලා පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් ඒ වගකීම ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය භාර ගන්ෙන් නැහැ; මහාමාර්ග අමාත ාංශය භාර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාරණය මා සාකච්ඡාවකදී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් මතු කළා. ෙම් මාර්ග කාපට් කිරීෙම් ව ාපෘති 
අතර මඟ නැවතිලා තිබුෙණොත් මහා විශාල අපරාධයක් වනවා. 
ඉතිරි කිෙලෝ මීටර් පමාණය අවසන් කරන්න කියන එකයි මෙග් 
ඉල්ලීම. ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව් මා ඒක සිහිපත් කරනවා.  

ෙම්වාෙය් අනු ෙකොන්තාත් ඉටු කෙළේ, ගෙම් කුඩා 
ෙකොන්තාත්කාර ෙයෝ. ඒවා ගාම සංවර්ධන සමිතිෙයන්, සමෘද්ධි 

සමිතිෙයන් අත්සන් කරන ලද ෙකොන්තාත්. ඒ ෙකොන්තාත්වල වැඩ 
කෙළේ ගෙම් කම්කරුෙවෝ, ගෙම් ෙම්සන්වරු, ගෙම් වඩුෙවෝ. ඒ 
සියලුෙදනා දැන් අනාථ ෙවලා ඉන්නවා.  

අපි ගමට ගිෙය් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිව. භාණ්ඩ මිල 
අඩු කිරීම ගැන අපි ජනතාවට විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් දුන්නා. 
පරිප්පු මිල අඩුෙවන ෙකොට, අල කිෙලෝෙව් මිල අඩු ෙවන ෙකොට, 
බී ලූනු මිල අ ඩු ෙවන ෙකොට, ගෑස් මිල අඩු ෙවන ෙකොට ඒක 
ජනතාවට තිබුණු විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක්. පුළුවන් නම් ඒ 
සහනය එතැනින් එහාටත් ෙදන්න. ඒකත් අතරමගදී නතර 
කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒවා ජනතාවෙග් 
දැවැන්ත බලාෙපොෙරොත්තු.  භාණ්ඩ මිල වැඩියි, ජීවත් වීම අපහසුයි 
කියන කාරණය ෙපොදුෙව් රට තුළ, ගම තුළ තිෙබන කාරණයක්. 
අපි ගමට යන්ෙන් සති අන්තෙය් ෙනොෙවයි. සතිය පුරා ගෙම් 
ඉන්න මිනිසුන්ෙගන් අපට දැන ගන්න ලැෙබන කාරණා මහා 
භයානකයි. එය ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරභාවයටත් බලපාන්න පුළුවන්. 
ෙම් අය වැය ගැනත්, ෙම් අය වැෙයන් ලබා දුන් සහන දිගටම 
කියාත්මක ෙව්විද කියන එක ගැනත් ජනතාව විමසිල්ෙලන් 
ඉන්ෙන්.    

එක් ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් බැගින් ගම් 14,022කට 
මිලියන 21,000ක් ෙවන් කිරීම ගැන අෙප් සතුට පළ කරනවා. 
පැවතුණු රාජපක්ෂ රජය එක් ගමකට ෙවන් කෙළේ රුපියල් 
මිලියන 3.5ක් ෙහෝ 4කට ආසන්න පමාණයක්.  ඒ මුදල ෙම් වාෙග් 
තුන් ගුණයකට ආසන්න මුදලක්ය කියන එක මා සිහිපත් 
කරන්ෙන්, ෙම් මුදලත්  අගය කරන අතර.  ෙම් මුදලත් අපට 
වැදගත්ය කියන කාරණය සිහිපත් කරන්ෙන්, එදා දීපු මුදල ගැන 
මතක් ෙනොකෙළොත් මාත් ගුණමකුවකු වන නිසායි. ඒ මුදල්වලින් 
වැඩ කරපු ෙකනකු හැටියට  මා  ඒ බව සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.   

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රෙට් පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මයට 
කැප වුණ නායකෙයක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට අපි 
ෙගෞරවය දක්වන්න ඕනෑ, පරිසරය සුරකින්න, පරිසරය රැක ගන්න 
එතුමා දරන උත්සාහයට.  පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය ෙගොඩ 
නඟන්න රසායනික ෙපොෙහොර, රසායනික කෘමිනාශක නැතිව 
කටයුතු කරන්න එතුමා දරන උත්සාහයට අෙප් ෙගෞරවය සහ 
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  කෘෂි රසායන දව  නැතිව 
කෘෂිකර්මාන්තය කරන්නය කියලා ජනතාවට කියන ෙකොට අපි 
බලන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ඒකට ෙදන විකල්පය කියලා. ඒකට 
විකල්පයක් නැතිව දැන් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. අෙප් 
ෙගොවියාට කෘෂිකර්මාන්තය සාර්ථක කර ගන්න නම්  ඒ සඳහා 
විකල්පයක් ඕනෑ.  

වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් මින්ෙන්රිය පෙද්ශයට ෙරෝහලක් 
ලබා දීම දැවැන්ත අනාගත ආෙයෝජනයක්. ඒ ගැන අෙප් ස්තුතිය 
සහ ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් නව ෙරෝහල් ඇති කරන්න, තිෙබන ෙරෝහල් 
සංවර්ධනය කරන්න ෙයොමු කළ අවධානය ගැන ගරු මුදල් 
අමාත තුමා ඇතුළු අෙප් වර්තමාන රජයට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි,  එහිදී කරාපිටිය ෙරෝහල ගැන සඳහන් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. දකුෙණ් තිෙබන පධානම ෙරෝහල වන 
කරාපිටිය ෙරෝහලත් අඩු පාඩු රැසක් තිෙබන ෙරෝහලක් නිසා 
ඒකත් සංවර්ධනය විය යුතුයි කියන කාරණය මා ෙම් ෙවලාෙව් 
සිහිපත් කරනවා. 

වී සඳහා සහතික මිලක් නියම කිරීම ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
තවත් ෙයෝජනාවක්. ෙමය කෘෂිකර්මය සඳහා ගත් අලුත් පියවරක් 
ෙනොවුණත්, නව උත්සාහයක්. සහල් සඳහාත් සහතික මිලක් නියම 
කළ යුතුයි. ෙම් කරුණු ෙදකම එකටයි යන්ෙන්. ෙම් ෙදකම එක 
කාරණයක්. වී සඳහා සහතික මිල නියම කරනවා වාෙග්ම, සහල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහා  සහතික මිලක් නියම කිරීමත් අත වශ  කාරණයක්. මා 
විශ්වාස කරනවා, 2020 වන විට අපට අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට 
යන්න ඒක ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙවයි කියලා.  ඒත් ඒකට බාධාවක් 
තිෙබනවා. ඒ  තමයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කිරීම; 
ෙහක්ෙටයාර එෙකන් එහාට සහනාධාරය නැවැත්වීම. ඒක 
බරපතළ කාරණයක්. ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ෙකෙරහිත්  රජෙය් 
අවධානය මා ෙයොමු කරවනවා.  

ටින් මාළුවලට සහතික මිලක් ලබාදීම ගැනත් මා කිව යුතුයි. 
අෙප් ලංකාෙව් ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා තුනයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔවුන්ට සෙතොෙසේ ෙදොරවල් විවෘත කරලා, සෙතොසට ඒ ටින් මාළු 
ලබා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා ඒ කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණාවත් මා කියනවා.  

ෙත් මිල පහත වැටීම නිසා පසු ගිය දිනවල ෙත් ෙගොවියා පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කළා. ඒ අය පිටෙකොටුවට ආවා. කමිටුවක් 
පිහිටුවලා ඒ අයට සහන ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා කියලා, 
එෙහම උද්ෙඝෝෂණය කළ ෙත් ෙගොවියා දැනුවත් කළා. ඒත් ඒ 
කමිටුව තවම කටයුතු ආරම්භ කරලා නැහැ. ෙත් ෙගොවියා දවසින් 
දවස අමාරුවට වැ ටුණා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ෙත් 
ෙගොවියා කබෙලන් ළිපට වැටුණා. ෙත් ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. රුපියල් 1,350ට ගත්ත ෙපොෙහොර 
ෙකොට්ටය රුපියල් 8,000ට ගන්න වනෙකොට ගැටලුවක් මතු 
ෙවනවා. ඒ කාරණයත් අවධානයට ගන්න කියලා මා ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙත් කම්හල් හිමියන් අද බරපතළ අපහසුතාවකට පත් ෙවලා 
ඉන්ෙන්. ෙත් කම්හල් හිමියන් රැක ගන්න මූල  සහන ලබාදීමත්, 
ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ශක්තිමත් කිරීමත් කළ යුතුය කියන 
කාරණයත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඉන්දියාෙවන් ෙමරටට ෙත් 
ෙගනැත් අෙප් ෙත් සමඟ මිශ කරලා "සිෙලෝන් ටී" නමින් යවන 
වැඩ පිළිෙවළ -අගය එකතු කරලා යවන වැඩ පිළිෙවළ- වහාම 
නවත්වලා, අෙප් ෙත්වලට අගය එකතු කරලා "සිෙලෝන් ටී" නමින් 
පචලිත කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ෙයෝජනාව මා ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රබර්, ෙපොල් 
ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙපොල්වල  ට ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. රබර්වලට  ෙවෙළඳ ෙපොළක් නැහැ. 
රබර් ෙව   ෙළඳ   ෙපොළ ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට බිඳ වැටිලා 
තිෙබනවා. රබර් ෙවෙළඳ ෙපොළත් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කළ 
යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙපොල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තත්ත්වයත් එෙහමයි.  

මා ටික කාලයක් නිෙයෝජ  අමාත  ධුරය දරපු සුළු අපනයන 
ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් කුරුඳු වගාව සම්බන්ධෙයන් 
පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කරන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය 
සතුටුදායක කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් 
ආරම්භ කරන්නටත් ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර තිබීමත් 
සාර්ථක පියවරක් ෙවයි කියලා මම අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

වාහන මත බදු පැනවීම බරපතළ කාරණයක්. වාහන මත බදු 
පැනවීම නිසා මධ ම පන්තිෙය් -  බැරි පන්තිෙය් - මිනිසුන්ෙග් 
සාක්කුවට කවදාවත් වාහනයක් ගන්න ආරාධනාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. වාහනයක් ගන්න තිබුණු බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමවර අය 
වැයත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම සුන් ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා.  
[බාධා කිරීමක්] රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, අත්පුඩි ගහන්න 
එපා, අහෙගන ඉන්න.   

ෙපොදු මඟී පවාහනය  මීට වඩා විධිමත්ව ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 
වර්තමාන පවාහන අමාත තුමාට එම වගකීම පැවෙරනවා.  
පවාහනය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බාර ගත් ඇමතිවරුන් 
ෙපොදු මඟී පවාහනය හරියට දියුණු කෙළේ නැහැ. තමන්ට ඕනෑ 
විධියට  දුම්රිය ධාවනය කරවනවා, තමන්ට ඕනෑ විධියට දුම්රිය 
strike කරනවා. මඟීන් දුම්රිෙය් සිටියදීම strike කරලා එයින් 
බැහැලා යන්න පුළුවන් රියැදුරන් ඉන්නවා. ගමනාන්තය දක්වා ඒ 
මඟීන් රැෙගන යන්නවත් ඔවුන් කැප ෙවන්ෙන් නැහැ. බස් එකක් 
 එෙහම වර්ජනය කෙළොත්,  ෙවනත් බස් එකකින්  ඒ මඟීන්ව 
 ගමනාන්තය දක්වා රැෙගන යන්න පුළුවන්. දුම්රිෙය් එෙහම 
කරන්න බැහැ. දුම්රිය අතර මඟමයි.  පසු ගිය දා ඇති වුණු සිද්ධිය 
දුම්රිය ගැන තිබුණු විශ්වාසය බිඳ වැටුණු අවස්ථාවක් හැටියට මා 
සලකනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලික බස් රථ නියමිත කාල සටහන් 
අනුව ඒකාබද්ධ ෙසේවයක් තුළ ගමන් කරන්ෙන් දකුණු පළාෙත්  
විතරයි. අෙනක් පළාත්වල තිෙබන පශ්න ගැනත් ෙසොයා බලා 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ අංශය ශක්තිමත් කරන්න කියලා මා 
ආරාධනා කරනවා.   

දුම් පරීක්ෂණ සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලබන 
ගාස්තුව, අෙනකුත් බදු,  spare parts අලුත්වැඩියා කිරීෙම් ගාසත්ු 
ඉහළ යාම නිසා බස ් රථ ව ාපාරය පවත්වාෙගන යන්න බැරි 
මට්ටමට පත් ෙවනවා. ඒ සඳහා යමක් කිරීමට කැප ෙවන්න 
කියලාත්  මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ආරාධනය කරනවා. මීට වඩා 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ අංශය ගැන අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි.  

මා අවසාන වශෙයන්, රාජ  අංශෙය් ෙසේවකයන්ට වාහන 
බලපත ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
රාජ  අංශෙය් දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවය කරපු රාජ  ෙසේවකයන්ට 
ලැබුණු ෙහොඳ අවස්ථාවක් තමයි, තීරු බදු රහිත වාහන  ෙගන්වීෙම් 
බලපත ලබා දීම. ඔවුන් එම වාහන බලපත ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණය 
කෙළේ නැහැ. රජෙය් වගකීමක් හැටියට සලකා ඔවුන්ට ඒ වාහන 
බලපත ලබා දුන්නා. ඒ වාහන බලපත  ලබා දීම අෙහෝසි කර 
තිෙබන නිසා  අද ඔවුන් බරපතළ අපහසුතාවකට පත් ෙවලා 
සිටිනවාය කියන කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරනවා.  

රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා අධ ාපන ඇමතිතුමා වශෙයන් හිටපු 
යුගෙය් තිබුණු අධ ාපන වැඩ පිළිෙවළත්, එයින් ලැබුණු පතිඵලත් 
අනුව අධ ාපනයට යම් පතිපත්තියක් තිබුණාය කියන කාරණය 
අෙප් ඇඟට දැනුණා.  අධ ාපන සහ උසස් අධ ාපනය 
සම්බන්ධෙයන් තිබුණු හැම ගැටලුවකටම එතුමා විසඳුම් ලබා 
දුන්නා. එතුමාෙගන් පසුව ඒ කටයුතු එෙහම ඉටු වුණාද කියන 
පශ්නය මතු ෙවනවා.  රිචර්ඩ් පතිරණ යුගය නැවතත් ෙම් රෙට් 
ඇති කෙළොත් පාසල් අධ ාපනය මීට වඩා ඉහළ තත්ත්වයකට  
ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙවයි කියන කාරණය වර්තමාන අධ ාපන 
ඇමතිතුමාට සිහිපත් කරමින්, 2016 අය වැය තුළින් සියලු 
ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු  තිලංග සුමතිපාල  
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்   பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந்ெதாடங்கிற் .  பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

1207 1208 

[ගරු  නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා 

 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මංගල අය 

වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
මෙග් සතුට පළමුෙවන්ම පකාශ කර සිටිනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කථාවලදී කිව්ෙව් ෙම්ක යහපාලන 
ආණ්ඩුවක්; පළිගන්ෙන් නැහැ; අලුත් සංසිඳියාවකට යන්න 
උත්සාහ ගන්නවා; ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියන එකයි. ඒක  
තමයි හැම කථිකෙයක්ම තමන්ෙග් කථාවලදී පකාශ කර සිටිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට  කෘෂි සංවර්ධන 
නිලධාරිවරියක් හා කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිවරෙයක් දවස් 33ක් 
ඇතුළත ස්ථාන පහකට මාරු කර තිෙබනවා. අද ෙම් වන විට ඒ 
අය තඹුත්ෙත්ගම නගරෙය් විෙරෝධතා පානවා. 2015.10.20 වන 
දින ඒ අය පදවිය පරාකමගම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයට  
මාරු කර තිෙබනවා. ඊට පසේසේ 2015.10.28 වන දින වහාම 
කියාත්මක වන  පරිදි කුරුණෑගල දිස්තික් කාර්යාලයට මාරු කර 
තිෙබනවා. නැවතත් 2015.11.03 වන දින ගල්ගමුව ෙගොවිජන 
ෙසේවා මධ ස්ථානයට අනුයුක්ත කර තිෙබනවා. නැවතත් 
2015.11.09 වන දින අනුරාධපුර දිස්තික් කාර්යාලයට මාරු කර 
තිෙබනවා. 2015.11.23 වන දින මුලතිව් දිස්තික්කෙය් සම්පත් 
නුවර ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයට ෙම් අය මාරු කර 
තිෙබනවා. ෙම් කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරිතුමියට අවුරුදු 12ක් 
වයසැති වැඩිවිය පැමිණි දියණියක් ඉන්නවා. අවුරුදු 8ක පිරිමි 
දරුෙවක් ඉන්නවා. තවත් අවුරුදු 7ක දරුෙවක් ඉන්නවා.  මම ෙම් 
ගැන ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ගරු අගමැතිතුමා හිටිෙය් 
නැහැ. සභානායකතුමා හිටියා. සභානායකතුමා නිතර නිතර 
කිව්ෙව් ෙම් අසාධාරණ මාරු කිරීම් පිළිබඳව වහාම ෙසොයා බලන 
බවයි. ෙමය  විනය පරීක්ෂණයක්, නැත්නම් ෙවනත් ෙහේතුවක් 
නිසා මාරු කිරීමක්  ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනය කළ නිසා තමයි මාරු 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම්  සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා  
ඔවුන්ට සහනයක් සලසා දීමට වහාම කටයුතු කරන ෙලස 
යහපාලන ආණ්ඩුෙව් වගකිව යුතු මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් මම 
පළමුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා කිව්වා එතුමා අය වැය විවාදෙය්දී කථා කෙළේ ගම්පහ 
දිස්තික්කයට බලපාන පශ්න පිළිබඳවයි කියලා. අපට කථා 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට බලපාන 
පශ්න ගැන. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාත් එක්ක ඒවා අෙප් පෙද්ශවල 
ජනතාවට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2001 සිට 2004 දක්වා ෙම් 
රෙට් වී වගාව කමානුකූලව ගරා වැටිලා  ෙගොවි පෙද්ශවල 
තරුණයන් තම ජීවෙනෝපාය වන කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙයන් අයින් 
ෙවලා - 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද අර transfer එකක් ගැන කිව්ෙව්? 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
Transfer එකද? මාරු කරලා තිෙබන එකද? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඒක ෙද්ශපාලන බලපෑමක්ද? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)  
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙම් එක්ෙකෙනක් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුෙග් බිරිඳක්. 

අෙනක් එකෙකනා රාජාංගන පෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා. 
එතුමා කෘෂිකර්ම නිලධාරිවරෙයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙම් මාරු කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනය කළ නිසාද? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙකළින්ම ඒකයි. නැත්නම් දවස් 33කට පස් තැනකට මාරු 

කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න. මම 
විස්තර ෙදන්නම්. ෙම්ක විශාල අසාධාරණයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙම්ක පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? කවුද ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන්?      

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

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ආණ්ඩුෙව් අපි ෙදෙගොල්ලම ඉන්නවා ෙන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ආණ්ඩුෙව් ෙදෙගොල්ලම හිටියාට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

යහපාලනය නිසා ෙන් කිව්ෙව්. ෙමතැන අසාධාරණයක් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අසාධාරණය සාධාරණය කරන්න.  තමුන්නාන්ෙසේ 
ෙම්ක විහිළුවකට ගණන් ගන්න එපා. ෙම්ක විහිළුවකට ගණන් 
ගන්ෙන් නැතිව වැඩිහිටි දියණියක් සිටින - මම හිතන විධියට 
ඔබතුමාටත් දියණියක් ඇති. ඔබතුමාත් පිෙයක්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමනි, විහිළුවකට නම් ෙමෙහම අහන්ෙන් නැහැ 

ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මම ෙම් යහපාලනය ගැනයි  කිව්ෙව්. අෙප් සභානායකතුමා 

දැන් ටිකකට ඉස්සරෙවලා පුන පුනා කිව්ෙව් ෙම් යහපාලනෙය් 
කිසි පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ, අපි සමගිෙයන් එකට යමු කියලායි. 
නමුත් දැන් කවුරු ෙහෝ කිරි කළයට ෙගොම ටිකක් දමලා තිෙබනවා 
වාෙග් වැඩක් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට කියන්න.  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට කියලා තිෙබනවා.  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමන්ලාෙග් මහ ෙල්කම්තුමා. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අෙප් මහ ෙල්කම්තුමා තමයි. කවුරුන් ෙහෝ කමක් නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] ඉතින් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ. එතුමා 
දැන් ෙම් කථාව ෙවලාෙව් ඉන්න එපායැ. සිටියා නම් අපට ඒ ගැන 
අහලා දැනගන්න තිබුණා. ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් 
ෙම් අසාධාරණය මඟ හරවන්න දායක වන්න කියලායි.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, මට විස්තර ටික ෙදන්න. මම ගරු දුමින්ද 

දිසානායක ඇමතිතුමාට කියා එය සකස් කර ෙදන්නම්.   
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එය ඔබතුමාට බාරයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වී වගාව කමානුකූලව කඩා 
වැටුණා. 2004 විතර වන විට. ඊට ෙහේතුව, රුපියල් 500 ගණනට 
තිබුණු ෙපොෙහොර මිටිෙය් මිල රුපියල් එක්දහස් ගණනට ඉහළ 
යෑමයි. ෙගොවීන් ෙයොදන MOP ආදි ෙපොෙහොර රුපියල් තුන්දහස් 
ගණනට ඉහළ ගියා. ඒ අධික මිල දරන්න බැරිව අන්තිෙම්දී 
ෙගොවියාට ඉතිරි වුෙණ් උකුනු දැත්තයි, ෙබෝලත්තයි කියන 
කථාවට සීමා ෙවලා ඔවුන් ඒ වගාෙවන් අයින් වුණා. හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට එන්න පකාශයක් 
කළා, ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "වී වගාව නැංවීම සඳහා මම 
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට ෙදනවා" කියලා. බලයට ආපු 
ගමන් එතුමා මාස තුනක් යන්න ඉස්සර ෙවලා කවුරුවත් සිතුෙව් 
නැති විධියට ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට දුන්නා. ඒ 
සහනාධාරය ෙම් වන තුරු දීෙගන ආවා. ඇයි එතුමා ෙපොෙහොරම 
ෙදන්න ෙයෝජනා කෙළේ? ඒ ෙපොෙහොර ටික ෙපොෙළොවට වැෙටන්න 
ඕනෑ කියන එක එතුමා දැඩි ෙලස විශ්වාස කළා. වැටුණු වී වගාව 
නංවා ලීමට නම්  ඒ කාර්යය ඒ ආකාරෙයන්ම ෙයදෙවන්න ඕනෑ 

කියලා රජය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ නිසා එදා රජය දුන් 
සහනාධාර ෙපොෙහොර ෙගොවීන් ආරක්ෂා කළා, ඉතාම වටිනා 
වස්තුවක් විධියට. එෙහම ආරක්ෂා කළ නිසා තමයි, පසු ගිය රජය 
කියාත්මක කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි ෙම් වන ෙකොට ෙම් 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට පුළුවන් වුෙණ්. හැබැයි දැන් 
ෙම් අය වැෙය් කියන විධියට මුදල් ෙදන්න ගියාම ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අමාත  මණ්ඩලය කථා කරලා ලු ෙම් තීරණය 
ගත්ෙත්. අක්කර ෙදකහමාරක් තිෙබන කුඹුරක සාමාන ෙයන් 
ෙගොවීන් ෙදන්ෙනක් තුන්ෙදෙනක් වැඩ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරන සහනාධාර මුදල සමහර විට යන්ෙන් 
ඉඩම් හිමියාටයි. එක්ෙකෝ ඉඩම් හිමියා කුඹුර ෙදනවා අ ෙඳේට. ඉඩම් 
හිමියා  ඒ සල්ලි ටික අතට අරෙගන වගා කරන ෙගොවීන්ට දුන්ෙන් 
නැති වුෙණොත් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙවනවාද? එය ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. 
සමහර කුඹුරු හිමියන් කියාවි, 'උඹට මම කුඹුර ෙදන්න විතරයි 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. උඹට ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් නැහැ' කියලා. දැනට පවතින කමය එය 
ෙනොෙවයි. පවතින කමයට නම්, කුඹුෙර් වැඩ කරන්ෙන් කවුද, ඒ 
පුද්ගලයාට තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය යන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර විට ඉදිරිෙය්දී කියන්න පුළුවන්, 'ෙමය 
හැෙමෝටම ෙදන්ෙන් නැහැ. අඩු ආදායම්ලාභින්ට පමණයි 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන්' කියලා. රජෙය් ෙසේවකයකු 
ෙගොවි පවුෙල් ඉන්නවා නම්, ඒ සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ කියාවි. 
ටැක්ටරයක් තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න බැහැ 
කියාවි. ඒකයි සහනාධාර කමය කප්පාදු ෙවනවා කියන්ෙන්. 
ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්, ෙම් රට ෙවනුෙවන් අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙදමින් ආ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කමානුකූලව කප්පාදු කිරීෙම් පළමුවන පියවර ෙමෙසේ තැබුවා 
කියන එක 2016 අය වැෙය් ෙම් ෙයෝජනාවලින් අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්කම තමයි පාසල් නිල 
ඇඳුම් ෙරදිවලටත් කෙළේ. ෙමතුමන්ලාම තමයි  ඒ තීරණයත් ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට, එප්පාවල පෙද්ශය ගනිමු. 
එප්පාවල නගරෙය් තිෙබන්ෙන් ෙරදි කඩ ෙදකයි. එප්පාවල 
නගරෙය් ෙරදි කඩ ෙදකක් විතරක් තිබුණාම ඉස්ෙකෝල 20ක, 
30ක ළමයින් ෙරදි ගන්න ඒ කඩ ෙදකට යන්න ඕනෑ ෙපෝලිෙම්. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් වවුචරය රුපියල් 
400ක් ෙහෝ 500ක් කියලා හිතමු. ෙසේවකයකුෙග් දවසක සාමාන  
පඩිය රුපියල් 1,000යි. ඔහු හැතැප්ම 15ක්, 20ක් පසු කරලා දවස 
ෙගවාෙගන එප්පාවල ෙරදි කෙඩ්ට ගිෙයොත්, ඒ වවුචරෙය් 
වටිනාකමක් නැති වනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. දිවංගත ආර්. 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කරපු, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ලබා දීෙම් කර්තව ය ඉතාම වටිනවා. ඒවා එක හා සමාන ෙරදි. 
ළමයි අඳින්ෙන් එකම uniform එක. හැබැයි ෙම් කමය ආ විට 
සමහර විට එය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. පවතින කමය තුළ විශාල 
කාර්ය භාරයක් සිද්ධ වන බව අපි දකිනවා. නිල ඇඳුම් ෙරදි 
පන්තියට ෙගනැල්ලා ළමයාට ෙදන විට ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇති 
කරපු, ඒ කර්තව ය ආරම්භ කරපු පුද්ගලයා ජීවමාන ෙවනවා. 
නමුත් තව ටිකක් කල් යන විට ෙම් කමය සැහැල්ලු වැඩ 
පිළිෙවළක් බවට පත් ෙවනවා. එම නිසා  ෙම් ෙපොෙහොර දීම 
පිළිබඳවයි, පාසල් ළමයින්ට නිල ඇඳුම් දීම පිළිබඳවයි නැවත ෙම් 
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්නටය කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙයෝජනාවලදී වී මිල පිළිබඳව 
කියනවා. ඡන්දයට ෙපර ෙගොවීන්ට සම්බා කිෙලෝ එක රුපියල් 
50යි කියා කිව්වා. ෙම් සම්බා කිෙලෝ එක රුපියල් 50ට ෙදන්නට 
බැහැ. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුවක් නිසා එෙහම කියලා, අන්තිෙම්දී  ඒ ගන්න 
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පමාණය වී කිෙලෝ 2,000ට සීමා කළා. දැන් නැවත කියනවා, 
තිබුණු පමාණයමයි කියා. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය, දැන් පවත්වා 
ෙගන යන මිල සාධාරණයි කියන එකයි. නමුත් ෙගොවියා නිපදවන 
වී පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම ගන්න කමයක් හදන්නට ඕනැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් පණහට වී කිෙලෝ එක දුන්නාම, 
අෙප් පෙද්ශෙය් වී කිෙලෝ ෙදදාහක්   රුපියල් පණහ ගණෙන් ෙදන 
ෙගොවියා, ඉතිරි වී කිෙලෝ තුන්දාහ ෙදන්ෙන් සමහරවිට රුපියල්  
28ට, රුපියල් 32ට වාෙග් ගණනකට. තරගයක් තිෙබනවා නම් 
තමයි වී අෙළවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. ෙම් කමය තුළ මුළු වී පමාණයම ගන්නට කමයක් 
හැදුෙවොත් තමයි ෙගොවියාට ෙම්ෙකන් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් 
කියන එක කියන්නට ඕනෑ.  

අධ ාපනය ගැන කියන ෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය 
අවුරුදු පහ තුළ විෙශේෂ අධ ාපන උපෙද්ශක කාරක සභාවක් 
තියලා, ෙම් රෙට් ඉන්න අධ ාපන විෙශේෂඥෙයෝ ඒ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙගන්වලා, අෙප් මැති ඇමතිවරු ඒ කාරක සභාවට 
ගිහින් ෙම් මහින්ෙදෝදය වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක වැඩ  පිළිෙවළක් 
කියා පිළිගත්තා කියන එක කියන්න ඕනෑ. අද එහි හිටපු මැති 
ඇමතිවරුන්ෙගන් බහුතරයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරනවා. අද සිටින අධ ාපන ඇමතිවරයා ඒ කාරක සභාවල 
හිටියා. එතුමාත් ෙම් සඳහා ෙයෝජනා ෙගනාවා. ෙම්ක තමයි ෙම් 
රෙට් නියම කමය කියා අපි දකිනවා. අෙප් පෙද්ශ දුෂ්කර පෙද්ශ. 
ඒවාෙය් සමහර ඉස්ෙකෝලවල ඉන්ෙන් ළමයින් පහෙළොවයි, 
විස්සයි; ගුරුවරුන් හයයි, හතයි. සමහර ඉස්ෙකෝලවල ළමයින් 
ෙදසීය තුන්සීය හිටියත් අවශ  පමාණයට ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ 
පාසල් අතර දුර පමාණෙය් පරතරය කිෙලෝ මීටර් තුනක් ෙහෝ 
හතරක්. ඒ පාසල්වල ළමයින්ට සමහර විෂයයන් උගන්වන්නට 
ගුරුවරුන් නැහැ. ඒ විෂය උගන්වන්නට දැනුම තිෙබන ගුරුවරයා 
අර ළමයින් නැති ඉස්ෙකෝලෙය් ඉන්නවා.  

මහින්ෙදෝදය විද ාල සංකල්පය ෙගනැවිත් අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා කථා කෙළේ, එක පෙද්ශයක එක ෙලොකු 
ඉස්ෙකෝලයක් හදාෙගන ඉතිරි පාසල් ෙගොදුරු පාසල් කර, ෙම් 
කමය  ඉස්සරහට ෙගන එමුයි කියායි. ඒ කමය දැනුත් ඉදිරියට 
ෙගනියන්නට බැරි ඇයි? ඒ කමය ඉදිරියට ෙගන ගියා නම් ඉවරයි. 
එෙහම ෙගන ගියා නම් ඒ විධියට තාක්ෂණයත් ඉදිරියට යනවා. 

තාක්ෂණ අධ ාපනය ආවා. ෙකෝ ටි ගණන් වියදම් කර හැදූ 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාර අෙප් පෙද්ශවල තිෙබනවා. ඒවා දැන් 
වහලා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ,  ෙම් 
මහින්ෙදෝදය විද ාලවලට අවශ  උපකරණ ෙගනැවිත් දී ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉස්සරහට ෙගන යනවාය කියා. ෙම් ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළ ඉස්සරහට  ෙගන යනවා මිසක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති 
ඇමතිවරු ෙවනස් වුණාය කියා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කිරීම 
තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තුවන - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එම නිසා ෙම් කාරණය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නටය 

කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවල ෙබොෙහොම 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාත් තිෙබනවා. වතු කරෙය් ලැයිම් 
කාමරවල ජීවත් ෙවන ෙදමළ ජනතාවට නිවාස සාදා දීම ඉතාම 
අගනා වැඩ පිළිෙවළක්. අපි  ඒවා අගය කරනවා.  

අය වැය ඉලක්කම්වලින් මනින්න එපා කිව්වා. සාමාන ෙයන් 
අය වැයක් ඉලක්කම්වලින් ඕනෑ. සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, 
ඉලක්කම්වලින් වැඩක් නැහැ; පයිතගරස්ෙග් න ාය වැඩක් නැහැ; 
කථාව තමයි ගණන් ගන්ෙන් කියා. අපි දන්නවා, දින 100 
වැඩසටහෙන්දී, දින 100 අය වැෙය්දී කියපු ඒවායින් ෙකොපමණ 
ඉටු වුණාද කියලා. අපි එදා ෙකොත්තමල්ලි මිල අඩු කරලා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජීවන බර අඩු වුණා කිව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ජීවන බර අඩු වුණා කිව්වා. නමුත්, ජීවන බර අඩු වුණාද? ඒ 

බර නැවත ජනතාවට ආවා. ඒ නිසා  ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ පැත්තට 
වඩා නරක පැත්ත තිෙබනවා. එය නිවැරදි කරන ෙලස 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින්, මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. -

[Pause.] Not here. Then, the Hon.  Abdul Haleem. You 
have 15 minutes.  

 

[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

ෙවලාෙව් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා. 
යහ පාලනයත් එක්ක ෙගොඩ නැඟුණු ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් පථම 
අය වැය ෙයෝජනාවලිය සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැනත් ඇත්ෙතන්ම මා සතුටට පත් ෙවනවා.  

ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලිය දිහා බලන විට, මෑත කාලෙය් 
ඉදිරිපත් වුණු අය වැය අතුරින් පශස්ත මට්ටෙම් අය වැයක් 
වාෙග්ම, ජනතාව පීඩාවට පත් ෙනොකරන අය වැයක් හැටියටත් මා 
ෙම් අය වැය දකිනවා. විෙශේෂෙයන් දිගු කාලීන සංවර්ධනය සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අතර, ෙකටි කාලීන සංවර්ධනය  වශෙයන් රෙට් ජීවත් ෙවන විවිධ 
ජන ෙකොටස් ආවරණය වන පරිදි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිය 
ඉදිරිපත් කිරීම අගය කළ යුතු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම රජය පසු ගිය රජය වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය 
ජනතාවත්, රටත් ණය උගුලට තල්ලු කරන්ෙන් නැතිව, විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා දරදඬු නීති රීති හා 
කියා පටිපාටිය ෙවනස් කර නම ශීලීව කටයුතු කරමින් ඒ අයට 
අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා තිබුණු බාධක ඉවත් කිරීම 
ඉතා ෙහොඳ පියවරක් හැටියට මා දකිනවා.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට සියයට 80කට වඩා දායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන් සුළු, මධ  සහ කුඩා කර්මාන්ත යන අංශ තුනයි. ෙම් අංශ 
තුන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු වී තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙමම ක්ෙෂේත 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ  බදු සහන ඇතුළු තවත් සහන රැසක් 
ලබා දී තිබීම අගය කළ යුතුයි. ෙම් වාෙග් සහන රැසක් ලබා ෙදමින් 
ඔවුන් දිරි ගැන්වීෙමන් යම් පමාණයකට රැකියා අවස්ථා ඇති 
කිරීමට අපට හැකි ෙවන බව මා විශ්වාස කරනවා. 

පසු ගිය රජය සමඟ සසඳා බැලීෙම්දී, පසු ගිය රජය යුද්ධ 
තිබුණු කාලෙය් වාෙග්ම යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවත් ආරක්ෂක 
අංශය සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කළා. නමුත් ෙම් අය වැය තුළින් 
ආරක්ෂක අංශය ෙවනුෙවන් පමාණවත් ෙලසයි මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය රජය ගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහාත් 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිබුණා. නමුත්  වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල ෙමවර විශාල 
වශෙයන් අඩු කර තිබීමත් ෙමම අය වැෙය් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් 
හැටියට මා දකිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රටක් සංවර්ධනය වීමට නම් 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම අනිවාර්යෙයන් කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙමම අය වැය තුළින් අධ ාපනය සඳහා රුපියල් දසලක්ෂ 
92,000 වැය කිරීමට ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5.4ක් වැනි විශාල මුදල් පමාණයක්. පසු 
ගිය රජය අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල සියයට 2.4 සිට 
සියයට 1.8 දක්වා අඩු කළ බව අපි හැෙමෝම දන්නවා. එදා 
ඉතිහාසෙය් පළමු වරට විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්, විශ්වවිද ාල 
සිසුන් දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක නිරත වුණා. අධ ාපනය සඳහා 
ෙවන් කරන මුදල වැඩි කරන ෙලස එදා ඒ පිරිස ඉල්ලීම් කළාට, 
එදා තිබුණු ආණ්ඩුව ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්වලට කන් දුන්ෙන් නැහැ. 
අන්තිෙම්දී අන්තර් විශ්වවිද ාල ශිෂ  බල මණ්ඩලෙය් සිසුන් 
ෙදෙදෙනකු මිය යාෙමන් එම උද්ෙඝෝෂණය අවසන් වුණා. 

රටක් ජාතියක් හැටියට අද අෙප් රට මුහුණ ෙදන දිළිඳුකම 
ඇතුළු පශ්න රාශියකටම ෙහේතු වී ඇත්ෙත් ෙමම රෙට් නිසි 
අධ ාපන කමයක් ෙනොවීම බව ෙබොෙහෝ අයෙග් අදහසයි. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන මුදල් 
නිසි පරිදි පෙයෝජනයට ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම ඉගැන්ෙම් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම, පාසල්වල යටිතල පහසුකම් ඇති 
කිරීම, එෙමන්ම ශිෂ  ශිෂ ාවන්ෙග් විෂය මාලා සංවර්ධනය කිරීම 
වැනි වැදගත් කරුණු සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අමතරව සියලු පාසල්වල 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමටත්, ගුරු නිවාස, ගුරු 
විෙව්කාගාර ඇති කිරීමටත්, නවක ගුරුවරුන්ට අවුරුදු පහක 
පුහුණුවක් ලබා දීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම අය වැය 
තුළින් අධ ාපනයට වාෙග්ම ෙසෞඛ  අංශයටත් විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර ඇති බව දකින්න තිෙබනවා.  

ශීඝෙයන් පැතිරී යන වකුගඩු ආශිත ෙරෝග නිවාරණය සඳහා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමුකර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝග පැතිර 
යන පෙද්ශවල රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ ස්ථාන -dialysis centres

- 1,000ක් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අතර ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සඳහා  මිලියන 2,000ක් වියදම් කරමින් මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් 
ෙරෝහලක් ඉදිකිරීම වැදගත් පියවරක් හැටියට මා දකිනවා. ඒ 
වාෙග්ම මහනුවර, නල්ලූර්, මාතර යන පෙද්ශවල පිළිකා ෙරෝහල් 
තුනක් ඇති කිරීමටත් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙරෝගීන්ට 
අවශ  පතිකාර ලබාදීමත් සමඟ ෙරෝග වැළැක්වීෙම් කටයුතු 
සඳහාත් රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා.  

දියවැඩියාව, ෙඩංගු, පිළිකා, වකුගඩු ආශිත ෙරෝගයන් 
සම්බන්ධව පර්ෙය්ෂණ කිරීම සඳහාත් රුපියල් මිලියන 250ක් 
ෙවන් කර තිබීමත් විෙශේෂ කාරණයක් හැටියට මා දකිනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම් කමය ෙවනස් කර එම ෙගොවීන්ට 
මුදල් ලබා දීෙම් කමයක් හඳුන්වා දීමට රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. පසු ගිය කාලවල ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම්දී ඉතා 
බාල වර්ගෙය් ෙපොෙහොර ලබා දීෙමන් විවිධ ෙරෝග පැතිරීමට 
ඉඩපස්ථා ඇති වුණු බව රට තුළ ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. එම 
නිසා ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම් කමය ෙවනස් කර 
ෙගොවීන්ට මුදල් ලබා දීම තුළින් ෙගොවීන්ට තමන්ට අවශ  සුදුසු, 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ ෙපොෙහොර ලබා ගැනීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. එපමණක් ෙනොව මහා පරිමාණෙය් ෙකොමිස් ගැහිලි, වංචා 
දූෂණවලට ඉඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාසල්වල නිල 
ඇඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර් කමයක් හඳුන්වා දීෙමන් මහා 
පරිමාණෙය්  වංචා දූෂණ නැති කිරීමට අවස්ථාව  සැ ලෙසන බවට 
මා විශ්වාස කරනවා. සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කිරීම සඳහාත් 
ෙමම අය වැය තුළින් විවිධ සහන රැසක් ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ මඟින් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ 
විනිමය උපයා ගැනීමට හැකි ෙවන අතර ස්වයං රැකියා, අතුරු 
රැකියා මාර්ග විශාල වශෙයන් බිහි කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ජනතාවට බලපාන විශාලතම පශ්නය තමයි පහසුකම් සහිත 
නිවාස ෙනොමැතිවීම. ඒකට පිළියමක් හැටියට  සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම, නිවාස 1,000ක්ද, වසර පහකින් නිවාස 
ලක්ෂයක්ද සෑදීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්ක ෙහොඳ 
අදහසක් හැටියට මා දකිනවා. මීට අමතරව රජෙය් ෙසේවකයින් 
සඳහා ද නිවාස ඉදිකිරීමට  ෙම් අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව නිවාස ක්ෙෂේතෙය් විප්ලවයක් සිදු කරමින් 
සැමට ෙසවණක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට 
ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

කෘෂි කර්මාන්තය, පලතුරු සහ එළවලු කර්මාන්තය, කිරි 
කර්මාන්තය, ධීවර ක්ෙෂේතය, වැවිලි ආර්ථිකය, ගාමීය ආර්ථිකය 
ආදී වශෙයන් විවිධ ෙයෝජනා සහ සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර 
ෙම් ක්ෙෂේතවල විශාල පගතියක් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව 
මා හිතනවා. ෙමම අය වැය ෙයෝජනා අනුව බඩු මිල අඩුවීමත්, 
ජීවන වියදම අඩු වීමත් අපට ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ දකින්නට 
ලැෙබ්වි. රැකී රක්ෂා අවස්ථා වැඩි වීමත් සමඟම ජනතාව ෙග් 
ආදායම් තත්ත්වය උසස් වී රට සංවර්ධනය කරා ගමන් කරනවා. 
කර්මාන්ත ශාලාවන් ගණනාවක් ඇති කිරීෙමන් අපි හැෙමෝම 
මුහුණ ෙදන රැකියා පශ්නයට යම් විසඳුමක් ලබා දීමට හැකි 
ෙවනවාය කියා මා හිතනවා. අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම තීරුබදු රහිත 
වාහන බලපත අෙහෝසි කිරීම සම්බන්ධව  විශාල පශ්නයක් මතුවී 
තිෙබනවා.   තීරුබදු රහිත වාහන බලපත ලබා දීම අෙහෝසි කිරීම 
නිසා රාජ  ෙසේවෙය් සිටින ෙබොෙහෝ අය ඉතාමත්ම කලකිරීමකට 
පත් වී සිටිනවා. තීරුබදු රහිත වාහන බලපත ඒ අයට ලබා දීමට 
ෙනොහැකි නම්- [බාධා කිරීමක්] ඒ අයට යම් විකල්ප මාර්ගයක් 
එෙහම නැත්නම් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත සහනය ලබා දීමට 
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කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 
 

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

35 minutes.  
 
[பி.ப. 1.56] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, தமிழர்களின் 

வாழ்வில் இன்  ஒ  னித நாள். எம  மா ரர்களின் நிைன  
நாள். தமிழினத்தின் இ ப் க்காகத் தம  இன் யிைர ஈகம் 
ெசய்த உன்னதமானவர்கைளத் தம  ெநஞ்சத்தின் நிைனவால 
யத்தில் தமிழர்கள் நிைன கூ ம் நாள். தமிழர் நிலம் சுதந்திர 
தாகம்ெகாண்  எ ச்சிெகாள் ம் மகத்தான நாள். தமிழர் 
மண்ணின் வி க்காக ம் தமிழர் வி தைலக்காக ம் தம  
இன் யிைர ஈகம் ெசய்த எம்மினிய ரர்கைளத் தமிழர்தம் 
இதயக் ேகாயில்களில் தம் ெநஞ்சு கிப் சிக்கும் தி நாள். 
தம  உன்னதமான உயி க்கும் ேமலாகத் தம  ேதசத்தின் 
வி தைலைய அதி ன்னதமாக ேநசித் , அந்த உயாிய 
இலட்சியத்திற்காகச் சாைவத் த விக்ெகாண்ட எம  
மா ரர்கைள நாம் ேபாற்றி வணங்கும் நன்னாள். தமிழர் நிலம் 
வி தைல ெபற் த் தமிழ் மக்கள் சுதந்திரமாகத் தன்மானத் 

டன் வாழேவண் ெமன்ற சத்திய இலட்சியத்திற்காக ம ந்த 
எம  தன்மான ரர்கைளத் தமிழர்கள் தம் ெநஞ்சப் 
பசுைமயிேல நி த்திக்ெகாள் ம் ேதசிய நாள். ஆயிரமாயிரம் 
அக்கினிப் பந் களாக, எாிநட்சத்திரங்களாக எாிந் , எம  
வி தைல வாைன அழகுப த்தி அலங்காித் நிற்கும் எம  
சுதந்திரச் சிற்பிகைள நிைன கூ ம் னித நாள்.  இந்த 
உலகத்ைதத் றந் , இளைமயின் இனிைமயான உணர்  
கைளத் றந் , சாதாரண வாழ்வின் சகலவற்ைற ம் றந் , 
தமிழ் மக்க க்காக ம் அவர்களின் உயிர் வாழ் க்காக ம் 
தம  உன்னதமான உயிர்கைள உவந்தளித்த உத்தமர்க க்குத் 
தமிழர்கள் இன்  சிரந்தாழ்த்தி வணக்கம் ெச த் ம் நாள். 
சுயநல இன்பங்கைளத் றந் , ெபா நல இலட்சியத்திற்காகப் 
ேபாரா  வாழ்ந் , அந்தச் சத்திய இலட்சியத் க்காகச் சாைவத் 
த விய உத்தமர்கைளத் தமிழர்கள் நிைன கூ ம் னித நாள். 
வி தைல என்ப  வாழ்வின் அதி யர்ந்த வி மியம். அந்த 
வி மியத்ைத இலட்சியமாக வாித் , அதற்காக வாழ்ந் , 
ேபாரா , அதற்காகேவ ம ந்த எம  மா ரர்கள் மகத்தான 
மனிதப் பிறவிகள். அவர்கள  வாழ் ம் வரலா ம் எம  ர 
வி தைலக் காவியத்தின் உயிர் வாிகள். எம  மா ரர்களின் 

ரம் ெசறிந்த ேபாராட்ட வாழ்ைவ ம் அவர்கள  ஒப்பற்ற 
தியாகங்கைள ம் அற் தமான அர்ப்பணிப் கைள ம் 
ெநஞ்சில் நி த்தி நிைன கூ ம் இத்தி நாளில், இலங்ைகயின் 
பாதீ  பற்றிச் சில வார்த்ைதகள் ேபச எனக்கு வாய்ப்பளித் 
தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பாதீ  என்ப  ஒ  
நாட் ன் அபிவி த்தியில் எதிர்வ ம் ஓர் ஆண் க்காக அந்த 
நாட் ேல ெசய்யப்ப கின்ற ெசல கைள ம் அந்த நா  
ெபறவி க்கின்ற வ மானங்கைள ம் குறிப்பிட் ச் ெசால் 
கின்ற ஓர் அறிக்ைகயின் ெவளிப்பாேடயாகும். அவ்வாறான 
ஒ  பாதீ  ஒ  நாட் ன் அபிவி த்திைய ைமயப்ப த்தியதாக, 
அந்த நாட் ன் எதிர்கால இ ப் கள், மக்க ைடய எதிர்கால 

வாழ் , ெமாத்தத் ேதசிய உற்பத்தி, ெமாத்த உள்நாட்  
உற்பத்தி என்பவற்றில் ஏற்ப கின்ற மாற்றங்கள் என்பன 
எவ்வா  ஒ  நாட் ன் அபிவி த்திைய ம் வளர்ச்சிைய ம் 

ன்ென த் ச் ெசல் ம்? என்பைத எதிர் கூ கின்ற 
ஒன்றாக அைமந்தி க்கின்ற . அவ்வாறான ஒ  பாதீ  அந்த 
நாட் ன் பல்ேவ பட்ட தரப் க்கைள ம் ன்ென த் ச் 
ெசல்கின்ற மிக க்கியமான ஒன்றாக அைமந்தி க்கும்.  

மிகமிக க்கியமாக, இம் ைற இந்தப் பாதீட் ன் 
லமாகக் கல்விக்குக் கூ தலான நிதிெயா க்கீ  

ெசய்யப்பட் க்கிற . பல் ைற சார்ந்த பல விடயங்களில் 
நா  அபிவி த்தி ேநாக்கிப் ேபாவதாக ம் குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . இ ந்தா ம், வடக்கு, கிழக்கிேல ஆறாண்  
க க்கு ன்னர் நைடெபற்ற ெபாிய த்தத்திேல அழிந்  
ேபான பிரேதசங்கைள மீண் ம் கட் ெய ப் வதில் கடந்த 
ஆறாண் களாகக் கைடப்பி க்கப்பட்ட ெமத்தனப்ேபாக்கு 
களால் எந்த ன்ேனற்றத்ைத ம் காண யவில்ைல. 
இவ்வாறான ஒ  சூழ ல், இந்தப் பாதீ  என்ன மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வரப்ேபாகிற ? என்  தமிழர்கள், குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
வின கிறார்கள்.   

பாாிய ெதாழிற்சாைலகளான பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைல, ஆைனயிற  உப்பளம், ஒட் சுட்டான் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல, வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப்பண்ைண, 
காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, ஸ்கந்த ரம் சீனித் 
ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ பாதீ களின்ேபா  ஒ க்கப்ப  
கின்ற நிதிகளி டாகத்தான் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட 
ேவண் யனவாகும். அவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகள் எ ம் 
இயக்கப்ப ெமன்ேறா அல்ல  அைவ அங்கி க்கின்ற 
இைளஞர் வதிக க்கு, அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்கக்கூ ய வைகயில் மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ ெமன்ேறா இந்தப் பாதீட் ம் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல. த்தத்திற்குப் பின்னர் ஆறாண்  களாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாதீ க க்குப் பிற்பா , ஒ  திய 
நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற . இரண்  ெப ம்பான்ைமக் 
கட்சிகள் ேசர்ந்  ஓர் இணக்க அரசியல் லம் உ வாக்கிய ஓர் 
அரசினால் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற தலாவ  பாதீட் ேல 
வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல இ க்கின்ற இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலகளின் ன்ேனற்றத் க்காக எவ்வாறான பாிந் ைரகள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன? என்ற ேகள்வி தமிழர்கள் 
மத்தியிேல எ ந்தி க்கின்ற .   

ேவைலவாய்ப் க்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற 
இைளஞர்கள் மத்தியில், த்தத்திற்குப் பிற்பா  பல்லாயிரக் 
கணக்கான இைளஞர்கள் - ப த்த பட்டதாாிகள் தல் O/L, A/L 
ப த்தவர்கள்வைர பல்ேவ பட்ட தரங்களிேல உள்ளவர்கள் - 
அவர்க ைடய வய கூ ய நிைலயி ம் ேவைலவாய்ப் 
பற்றவர்களாக ேவைலக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற 
சூழ ல்,    இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகள் பற்றி எ ேம 
குறிப்பிடப்படவில்ைல என்ப  இந்தப் பாதீட் ள்ள ஒ  
ெபாிய குைறபாடாகேவ தமிழர்களால் பார்க்கப்ப கின்ற . 
இவற்ைறச் ெசயற்ப த் வ  பற்றிய ஒ  நல்ல ெசய்திைய 
இந்தப் பாதீட் ன் இ தியிலாவ  நிதியைமச்சர் அவர்கள் 

ன்ெமாழிய ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய இந்தச் 
சைபயி டாக நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

த்தத்தின்ெபா தான் தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின் 
றார்கள் என்ற காரணத்ைதக் காட் , தமிழர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் அவர்க ைடய மின்சாரம், கு யி ப்  
ேபான்றவற் க்காகப் பல உலக நா க ம் உதவியி ந்தன. 
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மக்களில் சில க்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ந்த ம்கூட அந்த 
உதவியின் ஒ  வைகதான். ஆனால், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 13 தமான கு ம்பங்க க்கு 
மட் ேம மின்சாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஏைனயவர்கள் 
இன் ம் மின்சார ெவளிச்சத்ைதக் காண யாதவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். இேதேபால ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 12 

தமான மக்க க்கு மட் ேம மின்சாரம் வழங்கப் 
பட் க்கின்ற . த்தத்தால் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
இந்த இரண்  மாவட்டங்களி ம் ைமயாக மின்சாரம் 
வழங்கப்ப ம் என்  அறிவிக்கப்பட் ந்த . அேதேவைள, 
'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற திட்டத்தி டாக ம் அவர்க க்கு 
இலவசமாக மின்சாரம் வழங்கப்ப ம் என்  அறிவிக்கப் 
பட் ந்த . ஆனால், அந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' என்ற திட்டம் 
இப்ெபா  நி த்தப்பட் , அவர்கள் மின்சாரத்ைதப் 
ெப வதானால் குைறந்த  25 ஆயிரம் பாய் பணம் 
ெச த்தேவண் ம் என்ற ஒ  நிைல கட்டாயப் 
ப த்தப்பட் ள்ள . அங்கு சில இடங்களிேல மின்சாரக் 
கம்பங்கைள நாட் யி க்கின்றார்கள்; சில இடங்களிேல 
கம்பங்க க்கூடாக மின்சார வயர்க ம் இ க்கப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், அந்த மக்கள் மின்சாரம் 
இைணப் க்காகப் பணம் ெச த் மா  வற் த்தப்ப  
கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்தப் பாதீட் டாக த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். 

மீள்கு ேயற்றம் என்ப  ெவ மேன மக்கள்  தங்க ைடய 
வள களில் ேபாய் இ ப்பதல்ல. அ , அவர்கள் ன்னர் 
இடம்ெபயர்கின்றெபா  தங்க ைடய களிேல எவ்வா  
இ ந்தார்கேளா, என்ெனன்ன வசதிகேளா  இ ந்தார்கேளா, 
அந்த வசதிகேளா  அவர்கள் தி ம்பச்ெசன்  கு ேயறி 
வாழ்வதாகும். ஆனால், மீள்கு ேயற்றத் க்கான சாியான 
அர்த்தத்தின்ப  அவர்க க்கான கள் இ க்கவில்ைல; பல 
ேப க்கு இன்ன ம்  கள் வழங்கப்படவில்ைல. 
அவர்க ைடய வள களி ந்த ெசாத் க்கள் அழிக்கப் 
பட் க்கின்றன. அவர்கள் அந்த இடத்திேல இ ப்பதற்கான 
பா காப்  இல்லாம க்கின்ற . இந்த நிைலயில் 
அவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற மின்சாரத் க்குக்கூட, 
இவ்வா  வடக்கின் வசந்தம் நி த்தப்பட்  பணம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்றால் அவர்களால் மின்சாரத்ைதப் 
ெபற யாத ஒ  சூழல்தான் அங்கு காணப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல குறிப்பாக 

த்தத்தால் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட கிளிெநாச்சி, 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் இந்த 'வடக்கின் வசந்தம்' 

மீண் ம் ெகாண் வரப்பட் , உடன யாக அவர்க க்கு 
மின்சாரம் கிைடப்பதற்கான வழிைய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய 
நான் இந்த இடத்திேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த , நல்லாட்சிக்குப் பிற்பா  பரவலாகத் தமிழர்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில் ஒ  குைறபா  இ ந்  
வ கின்ற . அதாவ , அவர்கள் வாழ்ந்த பிரேதசங்களில் 
மீண் ம் ெசன்  கு ேயற யவில்ைல என்பதாகும். 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மட் ம் 9,700 ஏக்கர் நிலம் 
ெதாடர்ந் ம் பைடயினர் வச ள்ள . 9,819 கு ம்பங்கள் 
மீள்கு ேயற யாத நிைலயில் 31 நலன் ாி நிைலயங்கள் 
மற் ம் உறவினர், நண்பர் களில் தங்கி ள்ளனர். இ  
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற நிைலைமயாகும். 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற எட்  மாவட்டங்களி ம் 
இவ்வா  ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் இப்ெபா ம் 

அகதி வாழ்க்ைகைய அல்ல  உறவினர் மற் ம் நண்பர் 
களில் இடம்ெபயர்ந்தவர்களாக வாழ்ந்  ெகாண் க் 

கின்றார்கள். காணிகள் வி விக்கப்படாமல் அவர்க ைடய 
ெசாந்த இடங்க க்கு அவர்கள் ெசல்வதற்கான தைடகள் 
இ க்கும்வைர இந்த நாட் ேல ஒ  நல்லாட்சி இ க்கின்ற  
என்  எவ்வா  மக்கள் ாிந் ெகாள்ள ம்? அவர்களிடம் 
ஒ  நல்ெலண்ணம், அரசுமீதான ஒ  நம்பிக்ைக வ வதற்கான 

ைனப் க்கைள எவ்வா  ெகாண் ெசல்ல ம்?  

குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திேல இப்ெபா ம் 31 
காம்களில் மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கின்றார்கள் என்ற 

ெசய்தி உலகத்திேல பல ம் அறிந்ததாகும். ேடவிட் கம ன் 
அவர்கள்கூட இந்த நாட் க்கு வந்தேபா  ேநர யாக அந்த 

காைமச் ெசன்  பார்ைவயிட் ந்தார். அண்ைமயிேல 
யாழ்ப்பாணத் க்கு வ ைகதந்த பல ெவளிநாட்  
இராஜதந்திாிகள்கூட இந்த காம்கள்பற்றி விசாாித்தி க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாதவா  இன்ன ம் 
த க்கப்பட் க்கின்ற நிைலைமைய உடன யாக இந்த அரசு 

க்குக் ெகாண் வர ேவண் ம்; அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்லேவண் ம்; 
தங்க ைடய காணிகளிேல அவர்கள் வாழ்வதற்கான 
உாிைமையப் ெபறேவண் ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
என்ப  தனிேய நாட் ன் அபிவி த்திக்கான ஓர் ஆவணமாக 
இல்லாமல், இந்த மக்களின் வாழ்க்ைக ைறயில் ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ேவண் ம். எம  மக்கள் கடந்த 
ஆறாண் களாக ம், ஓர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிற்பா  
இப்ெபா ம் இவ்வா தான் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 25 
ஆண் க க்கு ேமலாக -1990களி ந்  - இடம்ெபயர்ந்தவர் 
களாக காம்களிேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இதற்கு ஒ   எட்டப்பட ேவண் ம் என்பேத எங்கள் 
எல்ேலாாின ம் தைலயாய ேவண் தலாகும்.  

அ த்த , இன்  அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைல 
பற்றிப் பலவிதமான க த் க்கள் ெதாிவிக்கப்ப கின்றன. 
எங்க ைடய அரசியல் கட்சியின் தைலவர்கள் இந்த நாட் ன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கேளா ம் ேபசி ம்கூட ஒ  சாியான  எட்டப் 
படாமல் இ க்கின்ற . ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகக் ைகதிகள் 
வி தைல ெசய்யப்ப வார்கள் என்  ெபயரளவில் 
ெசால்லப்பட்ட . ேநற்ைறய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
ெகாக்குவில் இந் க் கல் ாி மாணவன் இராேஜஸ்வரன் 
ெசந் ரன் ைகதிகளின் ெபயரால் தன்ைன மாய்த் க் 
ெகாள்கின்ற அள க்கு நிைலைம இ க்கின்ற . ஒ  
பாடசாைல மாணவன் பாடசாைலச் சீ ைடேயா  தன்ைனத் 
தியாகம் ெசய்கின்ற அள க்கு இந்த அரசியல் ைகதிக ைடய 
பிரச்சிைன ஒ  ெபாிய விடயமாக மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, இ  ஒ  மனிதாபிமானப் பிரச்சிைன. இந்த 
மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண்பதற்கு, 12-15 
ஆண் க க்கு ேமலாக அரசியல் ைகதிகளாக இன்ன ம் 
சிைறகளிேல இ க்கின்றவர்கைள வி தைல ெசய்வதற்கு,  
இந்த அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம்.   

தமிழர்கள் இந்த அரசிடம் பல நல்ெலண்ணங்கைள 
எதிர்பார்க்கின்றார்கள். எங்க ைடய கட்சியின் தைலைம 
ேவண் க்ெகாண்டதற்கைமய, தங்க க்கான ஒ  ெசாந்த 
வாழ்  கிைடப்பதற்கு, தங்க ைடய நிலத்திேல தங்கைளத் 
தாங்கேள ஆளக்கூ ய ஓர் ஆட்சி ைற வ வதற்கு இந்த அரசு 
வழிவகுக்கும் என்ற ஓர் அ ப்பைடயில், தமிழர்கள் 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி 8இேல ஓர் ஆட்சி மாற்றத் க்காக 
வி ப்பத்ேதா  ெப வாாியாக வாக்களித்தார்கள்; ஓர் ஆட்சி 
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மாற்றத் க்காகத் தங்க ைடய வாக்கு என்கின்ற ஆ தத்ைதப் 
பிரேயாகித்தார்கள். ஆனால், அவ்வா  ெசய்யப்பட்ட 
பிற்பா ம் தமிழர்க ைடய ெசாந்த வாழ்  இன்ன ம் 
சாியானதாக அைமயவில்ைல; அவர்களின் வாழ்வில் 
மாற்றங்கள் இடம்ெபறவில்ைல. எங்க ைடய மக்கள் 
இன்ன ம் ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசன்  கு ேயற ய 
வில்ைல. அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைலயிேல சாியான 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர யவில்ைல. அபிவி த்திப் 
பணிகளிேல தமிழர்கள் தாங்கள் திட்டமிடக்கூ ய அள க்கு 
ெசயற்பா கைளச் ெசய்ய யாம க்கின்ற . இவ்வாறான 
பல விடயங்கள் இன்  தமிழர்களின் ெநஞ்சங்கைள 
அ த்திக்ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, இைவ மாற்றம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ய விடயங்கள். இைவ மாற்றம் 
ெசய்யப்படாதவிடத் , நாங்கள் ெசால்கின்ற சமாதான ம் 
நாங்கள் ேபசுகின்ற இன ெசளஜன்ய ம் இந்த மண்ணில் 
ஏற்ப வ  என்ப  ஓர் எட்டாக் கனியாகேவ இ க்கும்.  

இதற்கு, த ல் சிங்களத் தைலவர்களிடம் ஒ  
மனமாற்றம் வரேவண் ம். அ  யார் விட் க் ெகா த்தல் 
என்ப . அதாவ , தமிழர்கள் எவ்வள ரம் விட் க் 
ெகா த்தல் அல்ல  தமிழர்கள் எைத விட் க்ெகா க்காமல் 
இ த்தல் என்ப  ெதாடர்பானதாகும். சிங்களத் 
தைலவர்களிடம் ஏற்ப ம் மனமாற்றம் என்ப  என்ன 
அ ப்பைடயில் அமயேவண் ம்? அத டாகத் தமிழர்க க்கு 
நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? என்கின்ற சிந்தைன 

த ேல அவர்க க்கு உ வாக ேவண் ம். மகாவம்ச 
சிந்தைனகளி ந் , ெபளத்த ேபாினவாதச் 
சிந்தைனகளி ந் , அவர்கள் வி பட ேவண் ம். இந்த 
நாட் ேல ஓர் இன ெசளஜன்யம் ேபணப்பட ேவண் மானால், 
இனச் சமத் வம் ேபணப்பட ேவண் மானால் இந்த நாட் ன் 
எல்லாக் கு மக்க ம் சமமாகப் பார்க்கப்பட ேவண் ம். 
அவர்க ைடய நியாயாதிக்க ம் நீதி ம் ேபணப்பட 
ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில்தான் அவர்க க்கான ஒ  
நீதி இந்த நாட் ேல கிைடக்க ம்.  

தி ேகாணமைலயில் கடற்பைடயினர் வசமி ந்த நாவல 
என்ற  காம் பற்றி அண்ைமயில் பல ெசய்திகள் ெவளிவந்தன. 
எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல இ பற்றிப் ேபசியி க்கின்றார்; 
அண்ைமயிேல இலங்ைகக்கு வந்த யஸ்மின் சூக்காகூட 
இ பற்றிய ஒ  கட் ைரைய ெவளியிட் க்கின்றார். இந்த 

காமிேல பல்ேவ பட்ட நபர்கள்  த த்  ைவத்தி க்கப் 
பட் க்கலாம்; அவர்கள் காணாமல் ேபாயி க்கலாம் என்ற 
பல ெசய்திகள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இவ்வாறான 
வர்களில் த்த பாதிாியாரான பிரான்சிஸ் அவர்க டன் 
2009ஆம் ஆண்  ேம 18ஆம் திகதி  இரா வத்திடம் 
சரணைடந்த ேபாராளிகைள ம் இங்ேக ைவத்தி ந்ததாக ம் 
அந்தக் கட் ைரயிேல  ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக, பாலகுமார் அவர்க ம் அவ ைடய மகன் 
சூாியேதவ ம்  ஒன்றாக இைணந்  வந்த  சம்பந்தமான பல 
ெசய்திகைள 'லங்கா கார் யன்' பத்திாிைக ெவளியிட் ந்த . 
அதைனவிட, BBC யின் ெசய்தியாளர் பிரான்சிஸ் ஹாிசன் 
அவர்கள் தன் ைடய Twitter லமாக அந்தப் படங்கைள 
ெவளியிட் ந்தார்.  

அேதேபால, விைளயாட் த் ைறயின் ெபா ப்பாளராக 
இ ந்த ராஜா, 3 பிள்ைளகேளா  இரா வத்திடம் சரண 
ைடந்தைதப் பலர் கண் க்கிறார்கள். அ பற்றிய 
உண்ைமகள் ெவளிக்ெகாண் வரப்பட் க்கின்றன. தமிழீழ 
வி தைலப் களின் ைண அரசியல் ெபா ப்பாளராக 
இ ந்த தங்கன் அவர்கள் தன் ைடய மைனவி, 

பிள்ைளகேளா   சரணைடந்தி க்கின்றார். காிகாலன் தன  
மைனவிேயா  சரணைடந்தி க்கின்றார். ேம ம், களின் 
இரா வப் ேபச்சாளராக இ ந்த இளம்பிைறயன், 

னர்வாழ் க் கழகத்தின் ெபா ப்பாளராக இ ந்த நேரன், 
நிர்வாக ேசைவையச் ேசர்ந்த வண்ணன், பிாியன், 
இளஞ்ேசரன், தங்ைகயா, மலரவன், நாேகஷ் ேபான்றவர்கள் 
இவ்வா  சரணைடந்தி க்கிறார்கள். இதைனவிட, வி தைலப் 

க ைடய ெவளியீட் ப் பிாி க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
ேயாகரத்தினம் ேயாகி, மற் ம் ம த் வத் ைறக்குப் 
ெபா ப்பாக இ ந்த ேரகா ஆகிேயா ம் இரா வத்திடம் 
சரணைடந்தைத அவர்க ைடய மைனவிமார்கேள ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு க்கு ன்னிைலயி ம் நல் ணக்க ஆைணக் 
கு க்கு ன்னிைலயி ம் சாட்சியம் வழங்கியி க்கிறார்கள். 
[இைடயீ ] இவ்வா  சாட்சியங்கள் வழங்கப்பட்ட 
நிைலயி ம் ஏன் அவர்கள் இன்ன ம் வி தைல ெசய்யப் 
படவில்ைல? இதற்கு இந்த நாட் ல் ஏன் நீதி 
கிைடக்கவில்ைல? இவர்கள்  தமிழர்கள் என்ற 
காரணத் க்காகவா  த க்கப்பட் க்கிறார்கள்? இதற்கான 
நீதி என்ன? ெஜனீவாவின் தீர்மானமாக இ  ெகாண் வரப் 
பட்டா ம்கூட,  நாங்கள் வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தி ம் 
ெபா வாக இந்த விடயத்ைதச் ெசால்லேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .  இவர்க க்கு என்ன நடந்த   என்ற 
ெசய்திையக் ேகட்கேவண் ய ேதைவ - உாிைம அவர்களின் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயிேல எங்க க்கு  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இவர்க க்கான ஒ  நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். இத டாக இந்த நாட் ேல நீதி நிைலநாட்டப்பட 
ேவண் ம். நாங்கள் இதற்கு நீதிையக் ேகட்கின்றேபா , 
ஏைனயவர்கள் அவர்க ைடய மனதிேல ஏற்ப கின்ற 
மாறான எண்ணங்களால் அதைனப் பிைழயாகப் பார்க்கிறார் 
கெளன நான் நிைனக்கிேறன்.  

அ த்ததாக, இந்தவார ற்பகுதியிேல ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் கிளிெநாச்சியிேல ைவத்  கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 
இரா வத் ைணப்பைட நியமனத்ைத வழங்கியி க்கின்றார். 
இ  மிக க்கியமான  ஒ  விடயமாகும். ஏெனன்றால், 
இேதவைகயான ஒ  நியமனம் கடந்த 6 மாதங்க க்கு ன்னர்  

ல்ைலத்தீவில் வழங்கப்படவி ந்தேபா  நான் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு க தெமான்ைற எ தியி ந்ேதன். 
அதன ப்பைடயில் ஜனாதிபதி அவர்கள் உாிய 
அதிகாாிகளிடம் தகவல்கைளச் ேசகாித் , அவர்களிடம் 
விளக்கம் ேகட் ந்தார். இ  ெதாடர்பாக ஜனாதிபதியின் 
ெசயலாளாிடமி ந்  எனக்குக் க த ம் வந்தி ந்த . ஆனால், 
அைவெயல்லாம் ம ங்க க்கப்பட்  தி ம்ப ம் அந்த 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு  இரா வத் ைணப்பைடக்கான 
நியமனம் வழங்கப்பட் ள்ள . உலக நா களிேல எங்ேக 
யாவ  இரா வத் ைணப்பைடயில் இ ப்பவர்கள் 

ன்பள்ளியிேல கற்பிக்கின்றார்களா? அவ்வா  ஒ  நியதி 
இ க்கின்றதா? இலங்ைகயிேல அ ம் ல்ைலத்தீ , 
கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைளத் தவிர, ேவ  எந்த மாவட்டத்தி 
லாவ  இவ்வா  ைணப்பைடையச் ேசர்ந்தவர்கள் 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்களாக இ க்க மா?  

அேதேநரம், அங்குள்ள  ன்பள்ளிப் பிள்ைளக க்கு 
அவர்கள  ெபற்ேறாாிடேம 400 பாய் வாங்கி, இரா வச் 
சின்னம் ெபாறிக்கப்பட்ட சீ ைடகள் வழங்கப்ப கின்றன. 
இவ்வா  இரா வச் சின்னம் ெபாறிக்கப்பட்ட சீ ைடேயா  

ன்பள்ளிக க்குக் குழந்ைதகள் ெசல்வ ம், இரா வத்தில் 
இ க்கின்ற ைணப்பைடயினர் அவர்க க்கு கல்வி 
கற்பித்தல் என்ப ம் இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத்தி ம் நீதி 
நியாயாதிக்கத்தி ம் சாியானதா? என்பைதப்பற்றி நீங்கள் 
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சிந்திக்க ேவண் ம். இ  மிகமிக க்கியமான விடயம். 
ஏெனன்றால், இந்தக் குழந்ைதகள  மனதிேல ஊன்றப் 
ப கின்ற இந்த விடயம் மிக ஆபத்தான .  "கல்விக்காக 
இவ்வள  பணத்ைத நாங்கள் ஒ க்குகிேறாம்" என்  
ெசால் க்ெகாண் க்கிறீர்கள். ஆனால், தமிழர்கள  
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற சின்னக் குழந்ைதகள் இரா வப் 
பிரசன்னத்ேதா ம் இரா வச் சின்னங்கேளா ம் இரா வச் 
சீ ைடகேளா ம் ன்பள்ளிக க்குச் ெசல் தலான , 
எதிர்காலத்தில் அவர்கள  மனதிேல இரா வ வாதம் 
நிைறந்த ஒ  சிந்தைனைய உ வாக்கும் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

அ  கல்வி சார்ந்த விடயெமன்பதால் உடன யாக 
நி த்தப்பட ேவண் ம். அந்த ஆசிாியர்க க்கான 
ெகா ப்பன கள் கல்வித் திைணக்களத்தி டாக வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.  அந்த வைகயில், இலங்ைக ரா ம் இ க்கின்ற 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் இலங்ைகயின் கல்வித் திட்டத் க்குள் 
ெகாண் வரப்பட் , நியமனம் வழங்கப்ப கின்ற 
கல்வித் ைறக்கூடாகேவ அவர்க க்கான சம்பளத் திட்ட ம் 

ன்ைவக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  அவர்கள் சம்பளத்ைதப் 
ெப கின்றேபா  இரா வப் பிரசன்னேமா அல்ல  
இரா வத்தின் ெந க்குதேலா இ க்காெதன்பைத நான் இந்த 
இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பல இடங்களில் தமிழர்க ைடய நிலங்கள் 
மாற்றம் ெசய்யப்ப கின்றன. குறிப்பாக, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் கந்தசாமிமைல, எாிந்தகா , ந்திாிைகக்குளம், 
அக்கைரெவளி, மாாியா ைன, நித்தகக்குளம், 
இலந்ைத ைன, வற்றாம , மணற்ேகணி, சாம்பன்குளம், 
ஆைமயன்குளம், சின்னக்குளம், பைறயனா , ஆலங்குளம், 
சிேலான் திேயட்டர், பாய்ந்தகல், ளிய ைன, 
நாய ச்ச றிப் , வண்ணாங்குளம், ஊர க்குளம், 
தட்டாமைனக்குளம், பைனயாண்டான்குளம், கூவா க் 
கண்டல், சகலாத் ெவளி, கிடங்கும க்குடா ேபான்ற தமிழ்க் 
கிராமங்களி ந்  தமிழர்கள் ற்றாக அகற்றப்பட் க் 
கின்றனர். மணலா  என்ற ெபயாி ந்த தமிழர்க ைடய 
நிலங்கள் ெவ ஓயா, ஜனக ர, என்ற ெபயர்களாக 
மாற்றப்பட் க்கின்றன. இன்  தமிழர்கள் அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  பயிாி வதற்கு அ மதி ம க்கப் 
பட் க்கின்ற . ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் அந்த இடங்களி ந்த தமிழர்க ைடய காணிகைள 
வ க்கட்டாயமாகப் பறித்  சிங்களவர்க க்கு உ திகைள 
வழங்கிய நிகழ்  இரண்  ஆண் க க்கு தல் 
நைடெபற்ற .  

ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி 
ஆகிய பகுதிகளி ள்ள நிலங்களின் ெசாந்தக்காரர்கள் 
இப்ெபா ம் அகதிகளாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவர்க ைடய அந்தக் காணிகள் வி விக்கப்பட ேவண் ம். 
அைதவிட, அக்கைரெவளியில் 1,900 ஏக்க க்கும் ேமலான 
காணிகைளச் சிங்கள மக்கள் பறித்தி க்கிறார்கள். எாிந்த 
காட் ப் பகுதியிேல 2,000 ஏக்கர் காணிகைள சிங்களவர்கள் 
அடாத்தாகப் பி த்தி க்கின்றார்கள். தி ேகாணமைலயில்கூட 
ெதன்ைனமரவா  ேபான்ற இடங்களில் தமிழர்கள் சுதந்திர 
மாகத் தங்க ைடய நிலங்களில் வசதிேயா  வாழ்கின்ற 
சூழ்நிைல இன்ன ம் உ வாக்கப்படவில்ைல. மிகக்கூ ய 
ெந க்க க க்கும் அ த்தங்க க்கும் மத்தியில்தான் 
அவர்களால் அந்த இடங்களிேல வாழக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

வ னியா மாவட்டத்தின் க ங்கா க்குளம்,  க ேவப்பங் 
குளம், பட் க்கு யி ப் , ெவ ைவத்தகல், ெகாக்கச்சான் 
குளம், - இப்ெபா  இ  ெகக்கிரா ரம் என மாற்றப் 
பட் க்கின்ற  - ஒ ம  ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் 
இவ்வா  தமிழர்க ைடய நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்ப கின்ற 
சூழல் அதிகாித் க்ெகாண்ேட ெசல்கின்ற . இந்தச் 
ெசயற்பா  நி த்தப்பட ேவண் ம். நாங்கள் சமாதானம் 
பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம்; நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். 
ெவளிநா களி க்கின்ற லம்ெபயர்ந்தவர்கைள - diaspora - 
இங்கு வந்  தலீ கைளச் ெசய் மா  ெசால்கின்றீர்கள். 
ஆனால், இந்த நாட் ேல சாியான நீதி, நியாயம் இல்ைல. 
தமிழர்க க்கான வாழ்வியல் உாிைம வழங்கப்படவில்ைல.  

1987களில் இந்தியாவின் வராக இலங்ைகயி ந்த 
ேஜ.என். க்சிற் அவர்கள் தன் ைடய "Assignment 
Colombo" என்ற ல் குறிப்பிட்ட ேபால, "ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி ம் வளர்ச்சி ம் ஒ  நாட் ன் இனத் வப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கா ". தலாவதாக, இந்த நாட் ேல 
இரண்  இனங்க க்குமிைடயில் ேநர்ைமத் தன்ைம வாய்ந்த 
ஓர் உற  உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அந்த ேநர்ைமத் 
தன்ைமயின் அ ப்பைடயில், எந்த இனத்தின் பகுதிகைள 
ெப ம்பான்ைமயாக இ க்கின்றவர்கள் ஆக்கிரமித்தி க்கின் 
றார்கேளா, அவர்கள் அந்த இடங்கைளவிட்  ெவளிேயறி 
அந்த மக்க க்கு நம்பிக்ைகையக் ெகா க்க ேவண் ம். 
அவ்வாறான ஓர் உற  உ வாக்கப்ப கின்றேபா தான் இந்த 
நாட் ேல சமாதானம் உ வாக ம். இப்ெபா   
சமாதானம் நில வ ேபாலத் ேதான்றினா ம் தமிழர்க ம் 
சிங்களவர்க ம் இரண்  தீ களில் வாழ்வ  ேபான்ற 
மேனாநிைலயில்தான் இ க்கின்றார்கள். தமிழர்களிடம் ஒ  
மேனாநிைல ம் சிங்களவர்களிடத்தில் இன்ெனா  
மேனாநிைல ம் இ க்கின்ற . சமாதான ம் நல்ெலண்ண ம் 
இன்ன ம் சாியாகக் கட் வளர்க்கப்படவில்ைல. இப்ெப ம் 
பணிைனச் ெசய்யக்கூ ய ஒ  ெபா ப்  சிங்களத் 
தைலவர்களிடம்தான் கூ தலாக இ க்கின்ற . நாங்கள் 
உண்ைமகைளச் ெசால் ம்ேபா  அ  பல க்கு 
உைறக்கலாம்! அப்ப  உைறப்பதற்கப்பால் அந்த உண்ைம 
கைளப் ாிந் ெகாண்  ஒ  தீர் க்கு வரேவண் ய 
ேதைவ ம் நியாய ம் இ க்கின்ற . அந்தத் ேதைவைய ம் 
நியாயத்ைத ம் சாியாக எைடேபாடத் தவறினால், இந்த நா  
ேம ம் அதல பாதாளத்ைத ேநாக்கிேய 
ெசன் ெகாண் க்கும்.  

வரலா  என்ப  எப்ெபா ம் இைடெவளிகைள 
விட் ைவப்பதில்ைல. அ , தான் வி ம்பிய திைசயில் 
எைத ம் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய . அவ்வாறானெதா  
வரலாற்றின் திைசக்குள் நாங்கள் அகப்பட் க்ெகாள்ளாமல், 
அந்த வரலாற்ைற எங்க க்குாியதாக மாற்ற ேவண் ம். அந்த 
வைகயிேல, தங்க க்கிைடேய ஒ  தீர்ைவக் காண்பதற்கான 

யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் அைமந்தி ந்தா ம் தமிழ் 
மக்களின் எண்ணங்கைள ம் அவர்க ைடய மன 
வ கைள ம் ாிந் ெகாண்டால், ஒ  தீர்ைவ எட் ப்பி க்க 

ெமன்பேத  நான்  கூ ம் க்கியமான க த்தாகும்.  

எம  மக்கள் தம  தாயக மண்ணில் தம்ைமத்தாேம ஆட்சி 
ாி ம் உாிைம உைடயவர்களாக சுதந்திரத் ட ம் 

ெகளரவமாக ம் வாழ ேவண் ெமன்பேத எம  ேபாராட்ட 
இலட்சியமாகும். அந்த இலட்சியம் சமாதான வழியில் 
ைககூ மானால் அதைனத் த வ நாம் என் ேம தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். "அைமதி வழியில் ெமன்வ  ைற த வி 
ேநர்ைம ட ம் ெநஞ்சு தி ட ம் நாம் எம  ேபாராட்ட 
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இலட்சியத்ைத அைடய யன்  வ கின்ேறாம்" என்ப  
வி தைலப் களின் கூற்றாகும். இந்த ெமன்வ  ைற 
அரசியைல 2002ஆம் ஆண் ல்கூட அவர்கள் ன்ைவத்தி ந் 
தார்கள். அந்த ெமன்வ  ைற த விய அரசியைல இலங்ைக 
அரசு ன்ைவப்பதற்குாிய காலம் இ ! இந்தக் காலத்ைதச் 
சாியாகப் பயன்ப த்தேவண் ெமனக் ேகட் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sumedha G. 

Jayasena.  ඔබතුමියට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 2.18] 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නිදහස් ශී ලංකාෙව්  69 
ෙවනි අය වැය  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ෙම් රෙට් 
ඇති වී තිෙබන නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියත් සමඟ සම්මුතිවාදී 
ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් ඉදිරිපත් කරන පළමුෙවනි අය වැය ෙලස 
ෙමම අය වැය අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ෙමම අය වැය 
ගැන වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

පජාතන්තවාදී රටක ලක්ෂණයක් තමයි අය වැය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාම,  පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන විවිධ පක්ෂ ඒ අය වැය ෙදස විවිධාකාරෙයන් බලා විෙව්චන 
හා පශංසා එල්ල කරමින් ඒ අය වැය සම්මත කර ගන්නට කටයුතු 
කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම එය පජාතන්තවාදී ලක්ෂණයක් හැටියටයි මා  
දකින්ෙන්. අය වැය සම්මත කර ගැනීෙම්දී විවිධ පක්ෂවලින් එල්ල 
වන ෙචෝදනා, අදහස්  සහ පශංසා ආදී හැම එකක්ම රජයක 
ඉදිරිගමනට ෙලොකු ශක්තියක් ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.   

2009 වර්ෂය දක්වා අවුරුදු කිහිපයක්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන රජය යටෙත් අෙප් රෙට් අය වැය  සකස් කරනෙකොට 
විශාල බරක් වුෙණ් අෙප් රෙට් පැවැති යුද්ධයයි; එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය සමඟ උතුෙර් පැවැති යුද්ධයයි. උතුරට පමණක් 
ෙනොෙවයි, මුළු රටටම ඒ යුද්ධෙය් කුරුරු අත් දැකීම්වලට 
මුහුණපාන්න සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කයට පවා ඒ කුරුරු තස්තවාදයට 
මුහුණපාන්න සිදු වුණා. එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් ගම් ගණනාවකට 
කඩා වැදී අමු අමුෙව් අෙප් ෙලොකු, කුඩා, වැඩිහිටි, තරුණ, මහලු 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙවඩි තබා, කපා ෙකොටා  ඝාතනයට පත් 
කළා. ඒ තර්ජනය, ඒ යුද්ධෙය් කුරුරු බව ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
ජීවත්වන අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් කියන 
හැම ෙදනාම  අත්වින්දා.  

ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ  පීඩා 
විඳපු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය සහමුලින්ම නැති කර දමා, අෙප් රට 
එයින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා යටෙත් පැවති අෙප් රජය කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 

 වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 
එවකට පැවැති රජෙය් අමාත වරයකු හැටියට කටයුතු කරමින් 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය අෙප් රෙටන් තුරන් කිරීම සඳහා විශාල 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා; විශාල සහෙයෝගයක් දැක්වූවා. සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් අය වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අෙප් රෙට් යුද්ධයක් ෙනොමැති වීම විශාල වාසනාවක් හැටියට අපි 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධයක් ෙනොමැති අවස්ථාවක ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙම් අය වැය තුළින් රටට, ජනතාවට ෙවනදාට වඩා 
පතිලාභ ලබා ෙදන්නට හැකියාව තිෙබනවා කියලාත් මා විශ්වාස 
කරනවා.  එය වැදගත් කාරණයක්. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් 
පැවති යුද්ධය නිසා ඒ ෙවනුෙවන් වැඩි බරක් දරන්න, එෙහම 
නැත්නම් රෙට් වැඩි මුදලක් යුද්ධය ෙවනුෙවන් වැය කරන්න සිදු 
වුණා. අද ඒ සියලුම මුදල් මහජනතාවෙග් සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් 
සහ රෙට් අෙනකුත් විවිධ අංශවල පගතිය, උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
වියදම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  

ෙමම අය වැය මගින් නිෂ්පාදනය මූලික කර ගැනීමට 
අවධානය ෙයොමු වීම ඉතාම වැදගත්. පසු ගිය එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව මඟින් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු 
කළා. එම සංවර්ධනය ඒ විධියටම තවදුරටත් සිදු ෙවයි කියා මුළු 
මහත් රෙට්ම  ෙපොදු ජනතාව ෙම් වනෙකොට බලාෙපො ෙරොත්තු 
සහගතව බලා සිටිනවා. ඒ නිසා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙද්වල්, ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඉටු කිරීම වාෙග්ම රෙට් 
අවශ තා, රෙට් දියුණුව හා රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහාත් 
ෙමම අය වැය තුළින් කටයුතු කරයි කියා අෙප් රෙට් හැම 
ෙකෙනකුම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමම අය වැෙයන් යම් යම් බදු ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් බදු පශ්නය සහ වාහන ෙගන්වීෙම්දී අෙප් රෙට් ඇති 
කර තිෙබන බදු කමය ජනතාවට විශාල වශෙයන් පීඩනයක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. අපි වරින් වර ගම්වලට යනවා. 
එෙසේ ගියාම ජනතාව වැඩි ව ශෙයන්ම කියන ෙදයක් තමයි, ෙම් බදු 
බර තදින්ම එම ජනතාවට බලපා තිෙබනවාය, විශාල පීඩනයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය. විවිධ ක්ෙෂේතවල 
ඉල්ලීම් මත පසු ගිය දිනවල යම් යම් බදු සංෙශෝධනය කරලා 
ජනතාවට යම් සහනයක් ලබා ෙදන බවට ගරු මුදල් අමාත තුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම විෙව්චන තුළින් සහ අය 
වැය විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් වුණු කරුණු අනුව සලකා බලා 
විෙශේෂෙයන්ම තී ෙරෝද රථ සහ යතුරු පැදි සඳහා වැඩි කරන ලද 
දුම් සහතික ගාස්තුව ෙම් ෙවනෙකොට ඉවත් කරන්නට තීරණය කර 
තිබීම ගැනත් අප සතුටු ෙවනවා.  

අපි දකින හැටියට ෙම් රෙට් හැම ෙකනාටම වාහන 
ෙගන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙවෙළන්දන්, ව ාපාරිකයන් 
වැඩි මුදල් පමාණයක් දීලා, එෙහම නැත්නම් වැඩි බදු පමාණයක් 
ෙගවා වාහන ෙගන්වූවත්, සාමාන  පුද්ගලයන්, රජෙය් 
ෙසේවකයන්, විශාමිකයන් වාහනයක්  ෙගන්වා ගන්නට ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි සල්ලි ටිකක් ෙසොයා ගන්ෙන්.  නමුත් ෙම් අය 
වැෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් රථයක් ලියපදිංචි ගාස්තුව  
රුපියල් 15,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අය කරන මුදල 
වැඩියි කියන එක  මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. සාමාන  
ජනතාව දැඩි අසහනයට පත් ෙවලා සිටින අවස්ථාවක, එෙසේ බදු 
බර වැඩි ෙනොකර ටිකක් මධ ස්ථ පමාණයකින් ඒ බදු අය කිරීම 
සිදු කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියා මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම  කල් බදු මුදල් ඉදිරිෙය්දී යම් 
පමාණයකින් අඩු කරාවි කියා ජනතාවෙග් ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත තුමා හා මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු රජය ඒ විශව්ාසය තහවුරු වන ආකාරෙයන් 
කටයුතු කරාවිය කියා අප විශ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන 
අතරතුරදී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් අදහස් 
අනුව ඇතැම් බදු ක්ෂණිකව යළි සංෙශෝධනය කිරීමට කියා කිරීම 
පිළිබඳවත් ඇත්තටම අප සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දීත් 
එවැනි ෙයෝජනා සහ ෙචෝදනා -ඉදිරිපත් වන අදහස්- අනුව කටයුතු 
කරමින් තවත් සංෙශෝධන සිදු කරනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි. 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය යටෙත් අපි ෙම් රෙට් 
විශාල සංවර්ධනයක් සිදු කර ෙගන ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී දුෂ්කර 
දිස්තික්කවල සෑම ගමකටම සංවර්ධනය සඳහා මුදල් පතිපාදන 
ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එවකට පැවැති අෙප් රජය සෑම 
ගමකටම වාෙග් විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග 
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. මහාමාර්ග සංවර්ධනය කළා වාෙග්ම 
රට පුරා ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීෙම් අරමුණින් තමයි 
එවකට පැවැති රජය  ඒ වන විට කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. නමුත් 
ෙමම ජාතික ආණ්ඩුෙවනුත් ෙම් රෙට් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
සියලුම දුෂ්කර දිස්තික්කවල පානීය ජල පශ්නය විසඳීම සඳහා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය් කර ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙම් වන විට තරමක් දුරට නතර ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමොණරාගල වැනි දුෂ්කර 
දිස්තික්කවලට  මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලුම ෙදනාම වාෙග් 
අදහස් දැක්වූවා. පසු ගිය කාලය පුරාම රුපියල් 350.00ක් වැනි 
ඉතාම සුළු මුදලකට ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර ලබා දුන්නා. ඒ 
සහනාධාරය තුළින් අෙප් ෙගොවි ජනතාවට වාසි රැසක් ලැබුණා. වී 
මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැගනීමට ෙනොහැකි වුණත්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම තුළ ඒ අයට සහන රාශියක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම රසායනික ෙපොෙහොර වැඩි 
වශෙයන් භාවිත කිරීම වකුගඩු ෙරෝග වැනි ෙරෝගවලට ෙහේතුවක් 
ෙවනවා කියලා ෛවද වරුන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ඇත්තටම 
අපට එෙහම හිතන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. කෘෂි රසායනික 
දව  භාවිතය අෙප් රෙට් වැඩි වශෙයන් එවැනි ෙරෝගාබාධ බහුල 
වීමට ෙහේතුවක් ෙවනවා.  ඒ ෙවනුවට ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
ෙයොදා ගැනීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර භාවිතය ව ාප්ත කරන්නත් කටයුතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන් ෙගොවි 
ජනතාවට ඉදිරිෙය්දීත් එවැනි යම්  සහනාධාරයක් ලබා දීම තුළින් 
වී ෙගොවියාට පමණක් ෙනොෙවයි, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ටත්, රබර් 
වගාකරුවන්ටත්, ෙපොල් වගාකරුවන්ටත් සහනයක් ලැෙබනවා. ඒ 
ආකාරයට සහන ලබා දීලා ෙගොවි ජනතාව දිරිමත් කරනවා නම් 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ෙසේවාවක් සිදු ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට පුළුවන්.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත 

ෙවලාෙවන් තව විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා.   

කරුණාකර ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු 
මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and Shipping) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමියනි,  කථා කරන්න.  
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය  තුළින් 

පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල මිල යම් තරමකට අඩු වුණත්, වැඩි 
වශෙයන් ෙනොෙයක් ආකාරෙය් බදු පැනවීම නිසා පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාෙම් අවදානමක් පවතිනවා. දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් ෙයෝජනා කළ ආකාරයට  භාණ්ඩ කිහිපයක 
මිල අඩු වුණා.  නමුත් බදු පැනවීම තුළ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවල 
මිල ඉහළ යාමට ෙනොදී ජනතාවට සහන සැලැසීම ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයනය කරන වාහන සඳහා විශාල 
වශෙයන්  බදු පැනවීම නිසා වාහන මිල ඉහළ යාමක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඉස්සර ෙවලාත් ෙම් ගැන මතක් කළා. අපි 
ගම්වලට ගියාම ජනතාව -රජෙය් ෙසේවකයන්- කියනවා,  තමන් 
ජීවිත කාලය පුරාම රජයට ෙසේවය කරලා, කාලයක් තිස්ෙසේ හම්බ 
කර ගත් මුදලින්  පුංචි වාහනයක් - ෙලොකු වාහනයක් ෙනොෙවයි - 
මිලදී ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා, ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුවත්  සුන් වුණා කියලා. ඒත් අන්තිමට රජෙය් 
නිලධාරින්ට ලබා දුන් සහනදායක බලපතයවත් හිමිෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඒකත් නැතිව යනවා කියා ඒෙගොල්ෙලෝ ෙලොකු 
කනස්සල්ලකින් පසු ෙවනවා. එම නිසා වාහන ෙගන්වීෙම්දී ලබා 
දුන් ඒ බදු සහනය ඒ අයට නැවත ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු 
කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අෙප් ගරු මුදල් 
අමාත තුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ඇතුළු ජාතික ආණ්ඩුෙව් අෙප් සියලුම මැති ඇමතිවරුත් ෙම් 
කාරණාව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. 

සෑම දිස්තික්කයකටම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන් 
තුළින් යම් යම් කර්මාන්තයන් ඇති කරලා ඒ කර්මාන්ත තුළින් 
තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 10කට  රැකියා ලබා ෙදනවා කියා ෙම් 
රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබයි,   ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජනයන් තුළින් අෙප් රෙට් ඒ 
ඒ දිස්තික්කවලට ආෙව්ණික වූ යම් යම් අමු දව  ෙයොදා ෙගන 
දිස්තික්ක මට්ටෙමන් යම් යම් කර්මාන්ත ව ාපෘතීන් කියාත්මක 
කෙළොත්.  අෙප් රෙට් තරු ණ තරුණියන්ෙග් රැකීරක්ෂා පශ්නට 
විසඳුමක් ඒ තුළින් ලැෙබන අතර, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය  දියුණු 
කිරීමට ත් එමඟින් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
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2016 වසෙර් මූලික අරමුදලක් පිහිටුවා සුළු හා මධ ම පරිමාණ 
ව ාපාරිකයින්ට සහන ණය මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
පිළිබඳව ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒ අනුව, මම හිතන්ෙන් අෙප් සුළු ව ාපාරික 
ජනතාවට ෙමය සහනක් ෙව්වි කියායි.  

ඉඩම්වලට හිමිකම් බලපත ලබා දීම ගැන කථා කරනවා නම්, 
පසු ගිය අෙප් රජය කාලෙය්ත්  ඉඩම්වලට හිමිකම් බලපත 
නැතිනම් එම ඔප්පු විශාල පිරිසකට ලබා දුන්නා. ඉදිරියට ඒ වාෙග් 
ඔප්පු ලබා ගැනීෙම් අරමුෙණන් ඉන්න තවත් විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ අයටත් ඒ හිමිකම් බලපත ලබා දීමට කටයුතු ෙයොදා 
තිබීම  පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව්  විෙශේෂෙයන්ම  ජනතාව සතුටු 
ෙවනවා ඇති. 

 දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන්  සියයට 5.4ක මුදලක් අධ ාපනය 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ෙමය 
අධ ාපනයට කරපු විශාල අනුගහයක් හැටියට අපිට දක්වන්නට 
පුළුවන්. ෙමොකද, ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්වලටත් විෙශේෂෙයන් වතු 
පාසල්වල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා සහ  විවිධ අධ ාපනික 
වැඩසටහන්වලට ෙමම මුදල් ෙවන් කර තිබීම ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් පැවැති රජය තුළිනුත් රෙට් 
පාසල් දහසක මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර  ඉදි කරලා 
තාක්ෂණය පිළිබඳව දරුවන්ට කියා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරෙගන ගියා. දැන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තරමක් දුරට 
අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවර අය  වැෙයන් අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන්  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දී, ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැවතත්  කියාවට නංවලා 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දරුවන්ට ෙමන් අෙප් රෙට් දරුවන්ටත් 
තාක්ෂණය අතින් දැනුම ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් විද ාඥයින් වැනි අය බිහි කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා.  

ෙසෞඛ ය සඳහාත් -ෙරෝහල් සඳහාත්- විශාල මුදලක් ෙමවර 
අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතාම වැදගත්. අපට සෑම 
තැනකින්ම ඇෙසන ෙදයක් තමයි පිළිකා සහ වකුගඩු ෙරෝගීන් 
පිළිබඳ මැසිවිලි.  විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ  කරන 
රුධිර කාන්දු  ෙපරණ මධ ස්ථාන 1000ක් පිහිටුවන්න ෙමම අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.    ඒ අනුව එම ෙරෝගීන් සඳහා 
අවශ  කරන ෙසෞඛ  පහසුකම් ගාමීය ෙරෝහල් මට්ටමටත් 
වැඩිදියුණු කර අෙප් ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම ඉතාම 
වැදගත් කියා මා සිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැෙයන් තවත් ෙයෝජනාවක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙවනත් රටවලින් බැහැර කරන දව  මුදා හැරීෙම් 
තැනක් හැටියට අෙප් ශී ලංකාව ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා කියා මා 
සිතනවා.   පරණ -නැතිනම් පාවිච්චි කරන ලද- රූපවාහිනී යන්ත, 
ෙරදි ෙසෝදන යන්ත, ජංගම දුරකථන වැනි ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
අෙප් රටට ෙගන  එනවා. ෙම් පිළිබඳව අපට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන්, ෙම්වා ෙගන ඒෙමන් වළකිනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි 
කියලායි. අපි ෙහොඳ ෙද් පාවිච්චි කිරීම, ෙහොඳ ෙද් ෙගන ඒම 
වැදගත් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව කාල ෙව්ලාව ඕනෑද? 

 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

උදාහරණයක් හැටියට මම මතක් කරන්න කැමැතියි, 2004 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26  ෙවනිදා අෙප් රටට ඇති වූ සුනාමි 
ව වසනය ගැන. ඒ අවස්ථාෙව් මම සමාජ ෙසේවා අමාත වරිය 
වශෙයන් කටයුතු කළා. විවිධ රටවල්වලින් බැහැර කරන ෙද්වල් 
තැන්පත් කරන තැනක් හැටියට අෙප් රට තීන්දු කරලා ෙවන්න 
ඇති, අෙප් රටට සහන සලස්වනවා කියලා පිට රටවලින් කල් 
ඉකුත් වූ ආහාර දව  කන්ෙට්නර් ගණනාවක් ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් 
රටට එවලා තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම කඳවුරුවල සිටි විපතට පත් වූ 
පවුල්වල ජනතාවට ෙබදා දීම සඳහායි එම ආහාර දව  එවා 
තිබුෙණ්. කන්ෙට්නර් පිටින් ෙගනැල්ලා ෙගොඩබාපු දව  ඒ 
අවස්ථාෙව් අපි විෙශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා ඒවා භාරගැනීම 
පතික්ෙෂේප කළා. අපි ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරලා දැම්මා. 
කිසිම කඳවුරකට අඩුම තරමින් කල් ඉකුත් වූ වතුර 
ෙබෝතලයක්වත් අපි  ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා අපට ඒ අය 
සියලුම ෙදනා ෙබ්රාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අෙප් රෙට් කඳවුරුවල හිටපු කිසිම ෙකෙනක් බෙඩ් අමාරුවක් 
ෙහෝ හැදිලා ජීවිතක්ෂයට පත් වුෙණ් නැහැ. අෙප් රට එෙසේ පරණ 
බඩු ෙගන ඒෙම් ෙතෝතැන්නක් බවට පත් වීම නවත්වනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මම අදහස් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි. 

මා මුලින්ම මතක් කළා වාෙග්, කලින් පැවැති අෙප් රජය 
කාලෙය් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට සහ රබර් හිමියන්ටත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. අද රබර් මිල ඉතාම පහත වැටිලායි 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 190 වෙග් මිලකට තමයි අෙප් පෙද්ශවල 
රබර් මිල පවතින්ෙන්. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙවෙළඳුන් රබර් කිෙලෝව 
ගන්ෙන් ඒ මිලටයි. ෙත් මිල බැහැලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වී මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම සහතික මිලක් තිබුණත් කිසිම 
අවස්ථාවක ඒවා එම සහතික මිලට විකුණන්න පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අය වැය ෙයෝජනා අනුව 
ඉදිරි කාලය තුළ ෙගොවියාෙග් වී ටික මිලදී ගැනීෙම්දී සහ රබර්, 
ෙපොල්, ෙත් වෙග් හැම ෙදයක්ම,- විෙශේෂෙයන්ම එම වගාවන් අෙප් 
රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගන ඒෙම් මාර්ග හැටියට සලකන්න 
පුළුවන්. එම වගාවන් දියුණු කරන්නට සහනාධාර කමය 
ඉදිරියටත් කියාත්මක කරමින් ෙගොවියාට සහන ලබා දීලා කටයුතු 
කරනවා නම් එය ඉතාම වැදගත්. ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් 
රජය ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය පිළිබඳව, එහි අඩු පාඩු සහ 
ඉදිරියට කළ යුතු වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම මට තවත් එක් කරුණක් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 

අෙප් රටට ෙගන්වලා තිෙබන වාහන පමාණය වැඩියි. අපට අද 
පාරකට බැහැලා හදිසි ගමනක් යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විනාඩි 
15න් යන්න පුළුවන් ගමනට පැයක්, පැය එකහමාරක් ගත වන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ඒක නිසා වාහන තදබදය අඩු කිරීම සඳහා 
වාහන ෙගන්වීම නැවැත්වීමම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවල් ගණනාවක අද කියාත්මක වන ෙදයක් තමයි දුම්රිය 
ෙසේවාව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්ත් දුම්රිය ෙසේවාව වැඩි දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමාට මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, ෙලෝකෙය් විවිධ දියුණු රටවල 
ෙමන් අෙප් රෙට් දුම්රිය ෙසේවාවත් වැඩි දියුණු කරලා රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට සහ සාමාන  මඟීන්ටත්, පාසල් දරුවන්ටත්, හැම 
ෙකනාටම යා හැකි මට්ටෙම් ෙහොඳ  දුම්රිය ෙසේවාවක් නිර්මාණය 
කරන්නය කියා. ඉදිරිෙය්දී එවැනි දුම්රිය ෙසේවයක් ඇති කරනවා 
නම් ෙම් පශ්නය ෙබොෙහෝ දුරට විසඳන්නට අපට හැකි ෙවනවා. 
එම කාරණයත් මතක් කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත්, ගරු මුදල් 
අමාත තුමාටත්, අෙනක් සියලු ෙදනාටමත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 2.40] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා, මෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් මම හාහාපුරා කියලා ඉදිරිපත් වන 
පළමුවැනි අය වැය විවාදෙය් පළමුවැනි කථාව ෙමයයි. ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින අෙප් වියතුන්, උගතුන්, පවීණයින් සියලුම ෙදනා 
ෙමෙතක් දවසක් ෙම් විවාදයට සහභාගි වන ආකාරය ෙදස අපි 
බලාෙගන සිටියා. 

ඊට ඉස්ෙසල්ලා මම ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට, අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට, මුදල් අමාත  
රවි කරුණානායක මැතිතුමාට සුබපතන්නට ඕනෑ. මම ෙමෙතක් 
පැවැති සියලු විවාදයන් බලාෙගන සිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතෙකොට අෙප් පැරණි කතන්දරයක් වන බූරුෙවක් 
එක්ක පයින් ගිය යුවලක් පිළිබඳ කතන්දරය මට මතක් වුණා. ෙම් 
යුවල බූරුවාව දක්කාෙගන යනවා. එතෙකොට ඒක බලාෙගන 
සිටින නරඹන්ෙනෝ පිරිසක් කියනවා, " අෙන්! ෙම් ෙජෝඩුවට 
පිස්සුද, අර බූරුවා නිකම් යන හැටි බලන්න ෙකෝ" කියලා. ෙම් 
කථාව ඇහුණාට පස්ෙසේ මහත්තයා ෙනෝනව බූරුවාෙග් පිෙට් 
නග්ගා ෙගන යනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙනෝනා ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා, තාත්තා කියලායි මම 

අහලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අහලා තිෙබන්ෙන් 

ෙම් විධියටයි. බූරුවාෙග් පිෙට් ෙනෝනාව නග්ගා ෙගන යන ෙකොට, 
තවත් ෙකෙනක් කියනවා, "බලන්න, ෙම් මනුස්සයා වාෙග් ෙමෝඩ 
මනුස්සෙයක්. අර ගෑනූ ෙකනා බූරුවාෙග් පිෙට් ඉන්දවා ෙගන 
යනවා, ෙම් ෙගොන් මිනිහා පයින් යනවා" කියලා. ෙම්ක ඇහුණාට 
පස්ෙසේ ෙනෝනව බස්සලා මහත්තයා බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා 
යනවා. එෙහම යනෙකොට ආපහු කථාවක් ඇෙහනවා, "බලන්න, 
අර මිනිහා වාෙග් මිනිෙහක්. අහිංසක කාන්තාව පයින් යද්දී අර 
තක්කඩි මිනිහා ෙම් බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා යන හැටි" කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙම් ෙදෙදනාම බූරුවාෙග් පිෙට් නැගලා යනවා. 
එතෙකොට මිනිස්සු කියනවා, "අෙන්! අර අහිංසක බූරුවා අර 
ෙදෙදනාම කෙර් තියා  ෙගන යන හැටි බලන්න, මුන්ට නම් 
ෙහොඳක් ෙවන්න එපා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට 
පස්ෙසේ කරන්ෙන් ෙම් ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා බූරුවාව කෙර් තියා 
ෙගන යනවා. ෙම් අය වැය පිළිබඳ විවාදෙය්දීත් මෙග් කනට සහ 
අවෙබෝධයට ආපු ෙද්වලුත් ඒවාෙග් තමයි.  

නිර්ධන පන්තිය ෙවනුෙවන් කථා කරන සමහර අෙප් පක්ෂවල 
මන්තීවරු කියනවා මට ඇහුණා, "මධ ම පන්තිය කඩා වැෙටන්න 

යනවා, ඒ ෙගොල්ලන් පහළට වට්ටන්න යනවා " කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන් මධ ම පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. නිර්ධන 
පන්තිෙය් ෙකොඩිය ෙගන ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආපු මන්තීවරු තමයි එෙහම කියන්ෙන්. එතැනදී මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න අවශ යි, ෙම් අය වැය අපි ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් න ාය පතයකට ෙනොවන බව. රට ඉදිරියට 
යන න ාය පතයකට තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අපි සකස් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අමාත තුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමාත් ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරලා 
තිබුණා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් අය වැය දියවැඩියා ෙරෝගිෙයකුට සීනි 
එන්නත් කළා වාෙග් අයවැයක්" කියලා. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, 
ෙම් ආර්ථිකය ෙද්හය, ෙම් රට ෙරෝගියකු හැටියට එතුමා පිළිගත්ත 
එකට සහ පිළිගන්නා එක පිළිබඳව. එතුමා කියපු විධියට ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දැන් ෙරෝගී ෙවලා ඉවරයි. ෙරෝගියකු බවට පත් කරලා 
තිෙබන ආර්ථිකයට ෙම් අය වැෙයන් සීනි එන්නත් කළා කියලා 
තමයි එතුමා කියන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් ආර්ථිකය 
දියවැඩියා ෙරෝගිෙයක් බවට පත් කෙළේ එතුමන්ලායි. ෙම් ගහපු 
ෙබෙහත ෙමොකක්ද කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්  රෙට් ආර්ථිකය ෙරෝගී ෙවලා කියලා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා පිළිගන්නා එකට මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හැබැයි, මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙම් අය වැය දියවැඩියා 
ෙරෝගයට සීනි එන්නත් කරන ආකාරෙය් ෙමෝඩ අය වැයක් 
ෙනොවන බව. ෙම්, සමස්ත ආර්ථිකය ෙද්හයක් නම්, ෙම්ෙක් විවිධ 
ෙකොටස් ෙපනහලු, අක්මාව, වකුගඩු, හෘදය, අත් පා, ඇඟිලි, 
රුධිරය, ස්වසන මාර්ග, ආහාර මාර්ග, ස්නායු, ෙම් සියලු පද්ධතීන් 
අපිට සුවපත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට දුර දිග බලලා, තුන් කල් 
බලලා ඇති කරපු අය වැයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න අවශ යි.  

මතක තියා ගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
හදවත සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ෙබෙහත් ෙදන ෙකොට, දුප්පත් 
මිනිස්සුන්ෙග් වකුගඩු දියවුණාය කියන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇඟපත ආරන ෙකොට, අෙප් මිනිසුන්ෙග් මස් 
දියවුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ෙග් ඇ ෙඟ් ෙල් වැෙඩන 
ෙකොට, අෙප් දරුවන්ෙග් ඇ ෙඟ් ෙල් හිඳිලා ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෝලයන් එක්ක night club යනෙකොට අෙප් අහිංසක තරුණයන් 
ඒ clubsවල security වැෙඩ් කළා; වහ බිව්වා; ග ෙඟ් පැන්නා. ෙම් 
සමස්ත ආර්ථික ෙද්හයම බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් කරපු ඒ යුගය 
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා  ෙම් අය වැය 
සර්වාංග ෛවද වරෙයක් විසින් සියලු අංශයන් සුවපත් ෙවන 
ආකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්ය කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඊෙය් ගරු සභාෙව් කථා 
කළා. ෙම් අය වැය තමන්ෙග් අය "චූන්" කරන අය වැයක්ය කියන 
එක තමයි එතුමා ඊෙය් කිව්ෙව්. අවස්ථා ගණනාවකදීම එතුමා එම 
අදහස මතු කළා. ෙම්, 'කුල් ටුර් අය වැයක්' කියලා එතුමා කිව්වා. 
කාටද ෙම් කියන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියන ෙම් තමන්ෙග් අය කවුද? ෙම් අය වැය 
තුළ අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' කවුද? හැබැයි පසු ගිය කාල 
වකවානුවල වාෙග් බාප්පලා, මාමලා, නෑදෑයන්, ඇම්බැට්ටයන්, 
මහප්පලා චූන් කරන්ෙන් නම් නැහැ. අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' 
කවුද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි චූන් කරනවා තමයි. 
අපි චූන් කරන අෙප් අය තමයි, ෙගොවියන්, කම්කරුවන්, 
වෘත්තිකයන්, රාජ  ෙසේවකයන්, ව වසායකයන්, ෙදමළ මිනිසුන්, 
දරුවන්, කාන්තාවන්, වැඩිහිටියන් ඇතුළු සමාජය තුළ සියලු 
භූමිකා නිරූපණය කරන සමස්ත වැසියන්. ඒ අය අෙප් අය. අෙප් 
අය චූන් කරන අය වැයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. මා 
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කියපු ඒ අය තමයි අෙප්  'අෙප් අය'. නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
කියපු අෙප් අය මාමලාද, බාප්පලාද, අයියලාද, මහප්පලාද කියලා 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය කවුද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. මා 
කලින් කිව්ෙව්, අපි චූන් කරන 'අෙප් අය' අපි සතුටු කරන අෙප් 
අයයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා මතු කරපු තවත් තර්කයක් තමයි 
ෙම් අය වැයට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැයි කියන එක. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න ඕනෑ, ෙමය දැක්මක්, දර්ශනයක් 
තිෙබන අය වැයක්ය කියලා. ලැම්ෙබොගිනි කාර්වලට, බලු 
කෑමවලට තිෙබන බදු ටික පහත දමා, හාල් ටිකට, පරිප්පු ටිකට, 
සීනි ටිකට, අහිංසක මිනිසුන් පරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩවලට බදු 
වැඩි කළා. ෙම් අය වැය, එවැනි දර්ශනයක් නැති අය වැයක් 
ෙනොෙවයි; දර්ශනයක් සහිත අය වැයක්. ෙම් අය වැය, වැඩ 
පිළිෙවළක් නැති අය වැයක් හැටියට තමයි ඊෙය් එතුමා සඳහන් 
කෙළේ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ඵලකට නැති ආෙයෝජන තිබුණු 
බව. මිහින් ලංකා හා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ෙම් වන විට 
රුපියල් බිලියන 158ක් ණයයි. ඒ රුපියල් බිලියන 158න් පසු ගිය 
අවුරුදු තුෙන් විතරක් රුපියල් මිලියන 72ක් ණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් වරායවල්, airport වැනි ඵලක් නැති අකාර්යක්ෂම 
ව ාපෘති ෙවනුෙවන්. ඒවා වැඩ පිළිෙවළක් ඇති අය කරපු වැඩද 
කියන එක මා විෙශේෂෙයන් අහන්නට ඕනෑ.  

එතුමා පකාශ කරපු තව ෙදයක් තමයි, ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ 
කඩවලට යන්න බැහැයි ලු, market එකට යන්න බැහැයි ලු, පාෙර් 
යන්න බැහැයි ලු, tea එෙක් මිල ගණන් වැඩි ෙවලා ලු, ආප්පවල 
මිල ගණන් වැඩි ෙවලා ලු. මාර වැඩක්. ඇයි, හත් ෙදවියෙන්! දැන් 
කිරි පිටිවල මිල අඩු කර තිබියදී, ගෑස ් ටැංකිෙය් මිල රුපියල් 
150කින් අඩු කර තිබියදී, ෙම් අය වැය නිසා අපට ෙම් ගණනට 
ආප්පයක් ෙදන්න බැහැයි කියන, ෙම් අය වැය නිසා අපට ෙම් 
ගණනට tea එකක් ෙදන්න බැහැයි කියන කඩ ෙමොන ෙලෝකෙය්ද, 
ෙමොන lane එෙක්ද, ෙමොන වීදිෙය්ද තිෙබන්ෙන් කියන එක මා 
අහන්න ඕනෑ. පුළුවන් නම් ඒ ගැන ෙසොයන්න. ෙම්ක නඩු දමන්න 
ඕනෑ කාරණයක්. ඒ පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරමින් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ති ෙබන වැදගත් කාරණා ටිකක් ගැනත් 
මා කථා කරන්න ඕනෑ. 

ෙම් අය වැෙය් අපි දකින වැදගත් කාරණා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙමහිදී අදහස් ගණනාවක් මතු වුණා, දැන් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයින්ට ඍජුවම ලංකාවට එන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා; 
ෙමහි තිෙබන ඉඩම් ටික ඉවරයි; ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්, 
ව ාපාරිකයන්, ආෙයෝජකයින් සියල්ල දැන් විනාශ ෙවනවා; 
ඔන්න දැන්  කුමන්තණය කියාත්මක ෙවනවාය කියලා. ඒකත් මතු 
වුණු තර්කයක් තමයි. හැබැයි ෙම් කාරණයත් මතක තබා ගන්න. 
1977දී ඇති වුණු විවෘත ආර්ථික කියාවලියත් එක්ක අෙප් සමහර 
කර්මාන්ත වැහුණා; අෙප් ෙරදි කම්හල් අඩපණ වුණා. හැබැයි 
මතක තබා ගන්න, ඒ ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවලිෙයන් 
අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ ඇෙමරිකාවට, යුෙරෝපයට පටවන්නත් අෙප් 
රට තුළ ෙරදි නිෂ්පාදනය වුණාය කියන එක. ඒ නිසා අලුත් 
ආෙයෝජකයන්, නිර්මාණශීලි මිනිසුන්, සල්ලි තිෙබන 
ව වසායකයන් අෙප් රටට පැමිණීම පිළිබඳව හුඹස් බියක් ඇති 
කර ගත යුතු නැහැ. අෙප් රැකියා දසලක්ෂෙය් ව ාපෘතියට යන්න 
නම්, රැකියා අවස්ථා බිහි කරන්න නම් ආෙයෝජකයන්ට අපි ඉඩ 
ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා දකින තවත් පධාන කාරණයක් 
තමයි, බීජ ෙගොවිෙපොළ ආරම්භ කිරීම සඳහා මුදලක් ෙවන් කර 

තිබීම. තමුන්නාන්ෙසේලා අපි කවුරුත් දන්නවා එදා ඉඳලා තිබුණු 
අෙප් ස්වාභාවික බීජ, අෙප් අනන තාවක් තිබුණ බීජ සියල්ල 
මාෆියාකරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. බහු ජාතික සමාගම් 
යටතට පත් ෙවලා, අෙප් බීජවල තිබුණු අනන තාව අපට නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය අපට නැවත ෙගොඩ නඟා ගන්නට 
පුළුවන් නම්, අෙප් ගම්වල බීජ ෙගොවිපළවල්, සුළු පරිමාණ 
ව වසායකයින්, මධ  පරිමාණ ව වසායකයින්, ගෙම් ඉන්න 
ෙගොවියාට  බීජ ෙගොවිපළවල් හරහා තමන්ෙග් අස්වැන්නට, 
ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක්, අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි 
තත්ත්වයක් අපට ෙගොඩ නඟා ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ තුළින් අෙප් 
සාම්පදායික බීජ ටික අපට ආරක්ෂා කර ගන්නටත් පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ පළාෙත් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට, ෙමවර අය වැෙයන් ෙපොල් වගා ක්ෙෂේතය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබන බව මා කියනවා. ඒ පිළිබඳව 
කුරුණෑගල, ෙපොල් තිෙකෝණෙය් සිටින මන්තීවරෙයක් හැටියට  
මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ කණ්ඩායමට මෙග් ෙගෞරවය පිරිනමනවා.  

ලංකාෙව් ගාම නිලධාරී වසම් 14,022ක් තිෙබනවා. ඒ හරහා 
ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ෙගොනු ෙවනවා. ගාම නිලධාරී 
වසමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක -රුපියල් ලක්ෂ 15ක- මුදලක් 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අපට ලැෙබනවා.  

පසු ගිය අවස්ථාෙව් දින සියෙය් කාල සීමාව තුළ සෑම ගාම 
නිලධාරී වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් පතිපාදනයක් 
ලැබුණු බව මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම්වාෙය් මස් තිබුෙණ් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වාෙය් තිබුෙණ් කටු 
පමණයි. ඒ වැඩ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10යි ලැබුෙණ්. රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක මුදල ගන්නට සියයට 25ක පජා දායකත්වයත් එක්ක 
ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කර ෙපන්වන්නට අවශ යි. සමහර 
ෙව්ලාවට ෙම් ෙද්වල් ඇසුවාම ඒ ෙකොන්තාත් ගන්න ගම්වල 
මිනිසුන් මැළි වුණා. ෙමෙහම ෙකොන්තාත් කමයක් ඔවුන්ට පුරුදු 
නැහැ. ඒ ෙකොන්තාත් තුළ මස් තිබුෙණ් නැහැ, කටු විතරයි 
තිබුෙණ්. හැබැයි මතක තියා ගන්න, රජෙය් -ජනතාවෙග්- මුදල් 
රුපියල් ලක්ෂ 10කින් රුපියල් ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කර 
ෙපන්වලා ඉතිරි කළ ඒ ව ාපෘති අදටත් ඒ ගම්වල තිෙබන බව. 
නැවත අපට ලබන වසෙර් සිට සෑම ගමකටම රුපියල් ලක්ෂ 15 
ගණෙන් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ඒ රුපියල් ලක්ෂ 15න් රුපියල් ලක්ෂ 20ක, 
25ක, 30ක වැඩ කළයුතු බවයි. ගමට ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂ 
පෙහන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක, 30ක වැව් කැපූ ස්ථාන අපට හම්බ 
වුණා. ඒ නිසා අපි මන්තීවරු හැටියට, මහ ජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට, සෑම ගාමෙසේවා වසමකම රුපියල් ලක්ෂ 15ක, 20ක වැඩ 
අපට කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි අගය කරනවා.  

අපි අගය කරන තව ෙදයක් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් 202ෙවනි ෙඡ්දෙය්, ''රෙට් සියලු පෙද්ශ සමාන ෙලස 
සංවර්ධනය විය යුතුය'' යනුෙවන් කියනවා. එය මාෙග් හිත පැහැර 
ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය්  අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා නම් ඒ හැදුෙව් 
ෙකොයි පෙද්ශෙය්ද කියා අපි දැක්කා. මට සමාෙවන්න. දකුණු 
පළාත නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ඉන්නවා නම් ෙපොඩි 
ෙක්න්තියක් යයි. හැබැයි, අපටත් ඒ ෙක්න්තිය, ඊර්ෂ ාව 
දැෙනනවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
88ෙවනි පිටුව බලන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමා බලන්න.  එය මා හවසට බලන්නම්. මම අය වැය 

 ෙපොෙත් 202වැනි ෙඡ්දය බැලුවා. රෙට් සියලු පෙද්ශ එක හා 
සමානව විය යුතුයි. අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හැදුවා නම්, ඒ හැදුෙණ් 
එක්තරා පළාතකට. වරායක් හැදුවා නම්, ඒ හැදුෙණ් එක්තරා 
පළාතකට. [බාධා කිරීම්]  202 ෙඡ්දය. [බාධා කිරීම්] Airport 
එකක් හැදුවා නම්, ඒ airport  එක හැදුෙණ් එක්තරා පළාතක. 
[බාධා කිරීම්] ෙපොලීසියකට නිලධාරින් ටිකක් බන්ඳා ගත්තා නම්, 
ඒ නිලධාරින් ටික බැඳුෙණ් එක්තරා පළාතකින්. ෙකොෙහේ ෙහෝ 
රැකියා ටිකක් දුන්නා නම්, වැඩිම නිලධාරින් ආෙව් එක්තරා 
පළාතකින්. ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ''ෙකොළඹට කිරි, 
ගමට කැකිරි'' ෙවන්නත් බැහැ. ෙකොහාටවත් කිරි හම්බ ෙවලා 
ෙකොහාටවත් කැකිරි හම්බ ෙවන්නත් බැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි 
ෙසේරම ෙම් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට, ශී ලාංකියන් හැටියට - 
[බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් තිෙබන සමස්ත සම්පත් සමානව ෙබදී යා 
යුතුයි.  [බාධා කිරීම්]  

 

ඒ ෙජ්දය පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන් ස්තුති වන්ත වනවා. අපි 
රෙට් සියලුම සමාන අයිතිවාසිකම් බුක්ති විඳින අය හැටියට 
හම්බන්ෙතොටත් එකයි, අම්පාරත් එකයි, මඩකලපුවත් එකයි, 
අනුරාධපුරයත් එකයි, ෙකොළඹත් එකයි, ගම්පහත් එකයි. සියලු 
පෙද්ශ එක සමාන ෙවන්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් ෙවන් කළ  කාලය 

අවසානයි.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 ෙමවර අය වැය තුළින් විනිමය නීති ලිහිල් කිරීම පිළිබඳවත් 

මුදල් ඇමතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කථාව ඉවරයි, ගරු මන්තීතුමනි. දැන් ෙම් ෙවන කථාවක් මා 
කියන්ෙන්.  

විනිමය නීති ලිහිල් කිරීමත් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා 
දකින ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. විනිමය නීති ලිහිල් කිරීෙමන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොනවාද? විනිමය නීති ලිහිල් කළාම, 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් බය නැතිව අෙප් රටට ඇවිත් ආෙයෝජනය 
කර අපට රැකියා අවස්ථා බිහිකර ෙදනවා. දැන් ඒ අය බය නැතිව, 
ෙකළින්ම අෙප් රටට එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු 
ගිය කාලෙය් ආෙයෝජකෙයක් ආවා නම්, සංචාරකෙයක් ආවා නම් 
එක්ෙකෝ ඒ අයෙග් ඔළු පැලුවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් ඒ ස්තීන් දූෂණය කළ බව. විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ට, විෙද්ශිකයන්ට පසු ගිය උන්නැෙහේලා සලකපු 
හැටි තමයි ඒ.     

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව නවත්වන්න. ඔබතුමා වැඩිපුරත් 

ෙවලාව ගත්තා. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අවසාන වශෙයන්, ෙමම අය වැය පිළිබදව මෙග් එකඟතාව 

පළ කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 2.58] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ගරු 

මුදල් අමාත තුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය පිළිබඳව ෙම් දින 
කිහිපය පුරා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මැතිඇමතිවරු සහ විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා විවිධ අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග්  ඉල්ලීම පරිදි සමහර ෙයෝජනාවලට මුදල් 
අමාත තුමා යම් යම් සංෙශෝධන පවා ඉදිරිපත් කරනවා අප දුටුවා. 
ෙකො ෙහොම වුණත්, ෙමම අය වැය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකින් 
පසුව ඉදිරිපත් කළ මංගල අය වැයක්. ෙම් රෙට් සමස්ත පජාවම 
බලාෙගන සි ටි අය වැයක් ෙම්ක. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් කරන්න උදවු කළ ෙම් රෙට් ජනතාව -විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොවි ජනතාව, කම්කරු ජනතාව, ධීවර ජනතාව, රාජ  
ෙසේවකයන්, ෙම් ර ෙට් නිෂ්පාදකයන්, ව ාපාරික පිරිස් යන සියලු 
ෙදනාම- බලාෙපොෙරොත්තු දල්වාෙගන බලා හිටියා , ෙම් රජෙය් 
මංගල අය වැය තුළින් ඒ අයෙග් අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට ෙවයි කියා. 
හැබැයි, ෙම් දින කීපය තුළ අප ජනමාධ  ෙවත සවන් දුන්ෙනොත්, 
රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් කථාවලට අහඹු ෙලස සවන් දුන්ෙනොත්, 
ෙම් හැම පාර්ශ්වයක් තුළම පශ්නාර්ථයක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවියා සතුටු ෙවලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම කම්කරුවන් සතුටු ෙවලා නැහැ. රාජ  ෙසේවකයන් සතුටු 
ෙවලා නැහැ. නිෂ්පාදකයන් ආදී ෙම් සියලුෙදනාම ෙමවර අය වැය 
පිළිබදව තියාගත්ත බලාෙපොෙරොත්තු ෙබොඳ කරෙගන ඉන්ෙන්. 
සමස්තයක් විධියට ගත්තාම, ෙම් අය වැෙය් ඒ අඩු පාඩු, දුර්වලකම් 
වාෙග්ම, යම් යම් සාධනීය ලක්ෂණත් තිෙබනවා කියා අපට 
සඳහන් කරන්න ෙවනවා. ෙකොෙහොම නමුත්, ලබන අවුරුද්ද 
අවසන් වනතුරු අපට ෙම් අය වැෙය් සමස්තය පිළිබදව 
තීරණයකට එන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා පසු ගිය 
දිනක ඉදිරිපත් කළ මධ කාලීන ආර්ථික උපාය මාර්ග තුළ රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීම, ආදායම් ඉහළ නැංවීම, ගාමීය 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම, ගාමීය සහ වතුකරෙය් ජනතාවටත්, 
මධ ම පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය 
ලබා දීම හා ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් බිහිකිරීම යන 
කාරණා ගැන සඳහන් කළා.  

මීට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 
"විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරන්ෙන් මධ ම පාන්තිකයන් ගැන 
විතරයි. නිර්ධන පාන්තිකයන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. නමුත් මධ කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති පකාශෙය්දී 
අගාමාත තුමා සඳහන් කරලා තිබුෙණ් ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම 
පාන්තිකයන් බිහි කරනවාය කියලායි. ඒ මන්තීතුමා ෙම් 
මධ කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති පකාශය පිළිබඳව මුල ඉඳලා අග 
වන තුරු කියවලා නැහැ කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් පකාශය 
දැන්වත් කියවා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන කාරණය අපි එතුමාට 
සිහිපත් කරනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් අය වැය ගැන කථා 
කරන්න කලින් 1948 ඉඳලා ෙම් දක්වා ෙම් රෙට් විවිධ පාලන 
කාලයන් තුළ පැවති විවිධ ආණ්ඩු ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොයි 
විධියටද හැසුරුෙව් කියන කාරණය පිළිබඳව අපට කථා කරන්න 
සිද්ධ වනවා. 1948 ෙම් රට ඉංගීසින්ෙගන් නිදහස ලබා ගත් 
දිනෙය් සිට 2004 වර්ෂය වන තුරු -අවුරුදු 56ක කාල සීමාව තුළ- 
රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
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මිලියන 21,000ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවුරුදු 
56ක කාල සීමාව තුළ රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 21ක වාෙග් මට්ටමකට එනෙකොට, 
2004 ඉඳලා 2014 දක්වා පැවතුණු මහින්ද රාජපක්ෂ රජය  - පසු 
ගිය ආණ්ඩුව -  අවුරුදු නවයකට ආසන්න කාලය තුළ ලබා ගත් 
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 
75කට වඩා වැඩියි. ඒ කියන්ෙන්, තුන් ගුණයකටත් වැඩිෙයන් අද 
දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒ කාල සීමාව තුළ  ෙම් රෙට් අභ න්තර අර්බුදයක් තිබුණු බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම පැවති තස්තවාදය විනාශ කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ඒ තස්තවාදය යුදමය වශෙයන් පරාජයට පත් කරලා, 
ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් සියලුම ජන වර්ගවලට 
සාමය උදා කරන්න පුළුවන් වට පි ටාවක් බිහි කරලා දුන්නා. ඒ 
පදනම මත ඉඳෙගන තමයි අනාගතෙය්දී අපට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ගැන කථා කරන්නට ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් පැවති 
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයන් සහ ෙලෝක ආර්ථික කඩා වැටීම් 
මධ ෙය් තමයි එම ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන ගිෙය්. හැබැයි, ඒ 
ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩු තිබුණා; දුර්වලකම් තිබුණා.  

අපි සමස්තය නිවැරැදියි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ආර්ථිකෙය් දියුණුව පිළිබඳව කථා කරද්දි අපට ඒ සාධනීය 
තත්ත්වයන් අමතක කරන්න බැහැ. ඒ රජය ගම අමතක කෙළේ 
නැහැ. ගාමීය පෙද්ශ, පාෙද්ශීය සංවර්ධනය පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා, විෙශේෂෙයන්ම යටිතල පහසුකම් සහ මානව සමාජ 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විශාල පතිපාදන ෙවන් කරලා ඒවා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත කළා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා සිදු වුණු ආණ්ඩු ෙපරළියත් එක්කම, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් 
එකතු ෙවලා  නිර්මාණය කරපු ඒ ජාතික සහෙයෝගීතා ආණ්ඩුෙව් -  
නව රජෙය් - මංගල අය වැය තුළ මම කලින් කිව්වා වාෙග් 
ජනතාවට ෙබොෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. හැබැයි, ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනි දා බලයට පත් වුණු දින සියෙය් ආණ්ඩුව තුළ 
ජනතාවට දුන්නු ෙපොෙරොන්දු හැම එකක්ම ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ 
කියන කාරණය අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. එයින් බිඳක් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  

අධ ාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් ෙවන් 
කරනවාය කියන කාරණය පසු ගිය දිනවල වාද විවාදවලට ලක් 
වුණා. හැබැයි, දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් අධ ාපනයට ෙවන් 
කරන මුදල වැඩි කරලා තිබුණාය කියලා ගරු අධ ාපන 
අමාත තුමා පිළිගත්තත්, සියයට හයක් දක්වා වැඩි කළාය කියන 
කාරණය එතුමා පිළිගත්ෙත් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ආණ්ඩුව 
බිහි කරන්න උදවු කරපු විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය, 
ෙම් රෙට් විද්වතුන්, සිවිල් සමාජය, සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා වූ 
ජාතික ව ාපාරය වාෙග් සියලු ෙද්ශපාලන ව ාපාර 47කෙග් පමණ 
ඉල්ලීම වුෙණ් අධ ාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
හයක් ෙවන් කරන්න කියන එකයි. හැබැයි, අද ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවෙහස මහන්සි වුණු අයට 
පශ්නාර්ථයක් තිෙබනවා, ඒවා ඒ විධියටම සිද්ධ වනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්. ඒ එක්කම ෙසෞඛ යට දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට තුනක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. 

ෙම් රට කෘෂි කාර්මික රටක්. 2004 වර්ෂෙය් ආර්ථික ව හය 
බැලුවාම, කෘෂි කර්මාන්තෙයන් සියයට 10.1යි; කර්මාන්ත 
අංශෙයන් සියයට 32.3යි; ෙසේවා අංශෙයන් සියයට 57.6යි. ෙම් 
විධියට තමයි 2004 වර්ෂෙය් ආර්ථික ව හය පතිශතයක් විධියට 
අපි දැක්ෙක්. නමුත්, කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලිලා, ෙම් රෙට් 

සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙවෙහස මහන්සි වන, ෙම් රටට බත 
සපයන ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්, වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික 
මිලක් නියම කිරීම පිළිබඳව පසු  ගිය දින 100 වැඩසටහන යටෙත් 
ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. හැබැයි, ඒෙකත් සීමාවක් 
තිබුණා; කිෙලෝ 2,000 දක්වා සීමාවක් තිබුණා. අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්කා ඒවා අෙළවි කරගන්න ගිහිල්ලා ඒ වාහන ගබඩා 
ළඟ ෙපෝලිෙම් තිෙබනවා. මිනිසුන්, ෙගොවීන් නඟන මැසිවිලිත් 
දැක්කා. නමුත්, ෙම් වන විට  "රුපියල් 50 සහතික මිල" කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව සුන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් අය වැෙයන් සුන් වුණා 
කියන කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැවිලි ආර්ථිකයක් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙත් කර්මාන්තය ගත්තාම, ෙම් රජය පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපොෙරොන්දු වුණා, "ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 90ක් ලබා 
ෙදනවා" කියලා. හැබැයි, ෙම් වන ෙකොට ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව 
ගිලිහිලා ගිහින් ති ෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රබර් කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 350ක සහතික මිලක් ෙගවීමට ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද වන 
ෙකොට ෙම් රෙට් රබර් ෙගොවිෙයෝ තමන්ෙග් රබර් ගස්වල කිරි 
කපන්ෙන් නැතුව, ආදායමක් ලබා ගන්නට බැරිව ෙබොෙහෝ 
මැසිවිලි නඟමින් කාලය ගත කරනවා. ඒ රබර් ගස් ටික කපලා 
දරට විකුණන්න තරම් සමහර අයෙග් මානසිකත්වය ඉතා පහළට 
වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව රජය අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 
ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කර නැහැ. 

ඖෂධ පනතින් ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවයි කියලා අෙප් ජනතාව 
බ ලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත්, ඒකත් කඩ වුණ ෙපොෙරොන්දුවක් 
බවට පත් වුණා. ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවකයන් ලක්ෂ 14ක් පමණ 
ඉන්නවා. ඒ රාජ  ෙසේවකයන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒක 
ෙබොෙහොම ආකර්ෂණීය ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව තමයි, 
"රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් කරනවා" කියලා. රුපියල් 
10,000කින් වැටුප් වැඩි කිරීම කළා. නමුත්, ෙපොෙරොන්දුවක් 
තිබුණා, ෙම් අය වැය වන ෙකොට ඒක මූලික වැටුපට එකතු 
කරනවා කියලා. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බලාෙගන හිටියා ඒ එල්ලපු 
රුපියල් 10,000 මූලික වැටුපට එකතු කරයි කියලා. නමුත්, එකතු 
කෙළේ නැහැ. මුදල් අමාත තුමා කියනවා, "ඒක විශාම වැටුපට 
එකතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා" කියලා. ඒක අනාගතෙය්දී 
කරන ෙදයක්. ඒක කරයිද, ෙනොකරයිද කියලා අපට සහතිකයක් 
ෙදන්න බැහැ. සමහර විට ඒක කරන්නටත් පුළුවන්කම තිෙයයි. 
ෙකොෙහොම වුණත්, රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුවත් 
බිඳ වැටුණා. 

ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් 
වැඩසටහෙන්දී ලබා දුන් රුපියල් 50,000 ණය කපා හරිනවා 
කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. තවමත් ඒක ෙබොඳ වූ 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ  
බැංකුවල උකස් කළ රුපියල් ලක්ෂ ෙදකට අඩු ස්වර්ණාභරණ 
සඳහා වන ෙපොලිය හා දඩ ෙපොලිය කපා හරින්නත් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. නමුත්, ඒකත් ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
සියලු ෙගොවි ණයවලින් සියයට 50ක් කපා හැරීෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
තිබුණා දින 100 වැඩසටහන තුළ. නමුත්, ඒ ෙපොෙරොන්දුවත් ඉෂ්ට 
වුෙණ් නැහැ. ජනතාව ෙම් කඩ වුණු ෙපොෙරොන්දුත් එක්ක තමයි 
අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කරලා, ෙම් මංගල අය වැය තුළින් 
සුවිශාල බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන හිටිෙය්. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුවලට, සිහිනවලට අනාගතෙය්දී ෙමොනවා ෙවයිද 
කියන්න බැහැ. නමුත්, ෙම් වන ෙකොට ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැටුණු අය වැයක් විධියට අපිට 
ෙම් අය වැය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ මධ  කාලීන ආර්ථික වැඩ 
පිළි ෙවෙළේ සඳහන් කළා, "ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් 
බිහි කරනවා" කියන කාරණය. මධ ම පාන්තිකයන් හැෙමෝම 
බලාෙගන සිටියා, ජීවන වියදම අඩු කරෙගන, තමන්ෙග් ජීවිතය 
සුව පහසුව ගත කරන්න ෙම් රජෙයන් ෙමොන වාෙග් සහන ලබා 
ෙදයිද කියලා. එයින් එකක් හැටියට, ජනතාවෙග් ෙබොඳ වුණු 
සිහිනයක් හැටියට, අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන් වාහනයක් මිලදී 
ගැනීෙම් සිහිනය. බයිසිකලෙයන් ගිය අෙප් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අලුත් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමත් සමඟ 
වාහනයක් මිලදී ෙගන සැප පහසුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිකාව ෙගන 
යන්න. නමුත් වාහන සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය වැෙයන් පනවා 
තිෙබන බදු දිහා බැලුවාම ඒ ජනතාවට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

වාහන මිලදී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින අයට 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමෝටර් බයිසිකලයක් 
ෙවනුෙවන් වූ හිමිකම් ගාස්තුව රුපියල් 2,000කින් ඉහළ දමා 
තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් කාර් එකක හිමිකම් ගාස්තුව 
රුපියල් 15,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙනොසිතූ 
විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාහනවල මිල  ඉහළ යන එක වළක්වන්නට 
බැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙම් දිනවල පුවත් පත් ඇතුළු ජනමාධ වල 
විශාල වශෙයන් ෙතොරතුරු සඳහන් වනවා. ඒ වාෙග්ම  electric 
ෙමෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 25ක, 30ක පමණ 
පමාණයකින් ඉහළ යනවාය කියන කාරණය අපි කවුරුත් 
දන්නවා. හයිඒස් වෑන් රථයක මිලත් රුපියල් ලක්ෂ 30කින් පමණ 
ඉහළ යනවා.  පරිසර හානිය අවම කරන, පරිසරය සුරක්ෂිත කරන 
electric වාහන සඳහා ෙපර පැවති සියයට 5ක බද්ද සියයට 50 
දක්වා ඉහළ නංවා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි ඒවා රුපියල් ලක්ෂ 
25ත් - 30ත් අතර පමාණයකින්  ඉහළ යන්ෙන්. වෑන් රථයක බද්ද 
සියයට 85 සිට සියයට 150 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ 30කින් පමණ හයිඒස් වෑන් රථයක මිල ඉහළ 
යෑමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, hybrid 
වාහනයක මිල අවම වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 4කින් පමණ ඉහළ 
යෑමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා. ඉතින් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ෙම් 
තිෙබන බාධා දිහා බැලුවාම, පුළුල් හා ශක්තිමත් මධ ම පාන්තික 
ජනතාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් අගාමාත තුමාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙව්විද කියන එක ගැනත් අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් 
වාහනවල මිල ඉහළ ගියත් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ෙම් වාහනවල මිල ඉහළ ගියත්, අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට් මධ ම 
පාන්තික ජනතාව ෙවනුෙවන්  ශක්තිමත් එෙහම නැත්නම් අඩු 
පාඩු ෙනොමැති පවාහන පද්ධතියක් නිර්මාණය කර දුන්ෙනොත් ඒ 
අයෙග් ගමන් බිමන් පහසුව සහතික ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් අය වැය පිළිබඳව තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා සඳහන් 
කරන්න තිබුණත් කාල ෙව්ලාව මදි. අපි  කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විධියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළට 

නංවමින් ජාතික ආර්ථිකයක්   ෙගොඩ නංවලා, ඒ ජාතික ආර්ථිකය 
තුළ ශක්තිමත් රටක් විධියට ඉදිරියට යන ගමනට ෙම් අය වැය 
සහ ආර්ථික මූෙලෝපාය කියා මාර්ග තුළින් යම් කිසි බාධාවක් 
ෙව්විෙදෝ කියා අපට හිෙතනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, අපට 
අනාගතෙය්දී ෙම් අය වැෙය් පතිවිපාක පිළිබඳව, ෙම් අය වැෙය්  
ෙහොඳ ෙහෝ නරක දැන ගන්න ලැෙබයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී ඇති කාලය සීමිතයි. 
ෙම් අය වැය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාවට ෙම් අය වැෙය් සැබෑ තත්ත්වය දැන් ෙහළි වී 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා මට ෙම් කාල ෙව්ලාව ලබා දීම ගැන.  විශාල 
විප්ලවයකින් පස්ෙසේ ජනවාරි 08වැනි දා අපට පුළුවන් වුණා ෙම් 
රෙට් සුළුතර ආණ්ඩුවක් හදන්න. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට ඉදිරිපත් ෙවලා ෙම් 
රෙට් තිබුණු ඒකාධිපති පාලනය අවසන් කරලා,  සුළුතර 
ආණ්ඩුවක් එක්ක දින සියෙය් වැඩ සටහනකට අදාළ අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. විෙශේෂෙයන් ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත තුමා ෙම් රෙට් පධානම භාණ්ඩ 
කීපයක මිල අඩු කරලා සාමාන  ජනතාවට පහසුකම් ලබා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ ෙකටිකාලීන අය වැය තුළින්.  

පසු ගිය අෙගෝස්තු 17වැනි දා ෙම් රෙට් පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් මහජනතාව තීරණය කෙළේ කිසිම 
පක්ෂයකට බහුතරයක් ලබා ෙනොෙදන්නයි. ඒක කරන්න පධානම 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්,  
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා ජනවාරි 08වැනි දා 
හදපු ඒ ආණ්ඩුව ගැන, පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු කරලා  හදපු ඒ 
ආණ්ඩුව ගැන තිබුණු ෙගෞරවය, වැදගත්කම නිසා තමයි, කිසිම 
පක්ෂයකට තනි බලයක් ෙදන්ෙන් නැතිව නැවත වරක් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදන්න මහජනතාව තීරණය කෙළේ. 

ගරු අගමැතිතුමා හැම ෙව්දිකාවකම කිව්වා එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණ -එක්සත් ජාතික පක්ෂය- ජයගහණය කළත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. ඒක ෙම් 
රෙට් අවශ තාවක් ෙවලා තිබුණා.  ඒ අවශ තාෙව් පතිඵලයක් 
හැටියට අපට පුළුවන් වුණා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් එක්ක  
ඒකාබද්ධ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා, පසු ගිය කාලෙය් කර ෙගන 
ගිය අෙප් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න. ඒ කියාදාමය ඉදිරියට 
ෙගන යන  පධානම අය වැය හැටියට, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන යම් 
යම් කරුණු ගැන අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ෙම්ක මංගල 
අය වැයක් හැටියට අපි දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකටි කාලීනව ඉදිරිපත් කළත්, අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි බලන්න ඕනෑ රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් 
හැම ෙවලාෙව්ම මහජනතාව බලාෙගන ඉන්ෙන් සහන ලබා 
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[ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා] 
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ගන්නයි. රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්, මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන් ෙම් 
සියලුෙදනාම බලා ෙගන ඉන්ෙන් සහන ලබා ගන්නයි. නමුත් 
අමතක කරන්න එපා,  ඊට කලින් ආණ්ඩුව කළ කියාදාමයත් 
එක්ක  ජනවාරි 8වැනි දා අපට හම්බ වුෙණ් ඉතාම අමාරුෙවන් 
ෙගන යන්න සිද්ධ වුණ, පශ්න ෙගොඩකට මූලික වුණ ආණ්ඩුවක් 
බව. පසු ගිය කාලෙය් රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය වූ බවට 
ෙකොයිතරම් ෙද්වල් කිව්වත්  ඒ පතිලාභ ගිෙය් ඉතා සුළු පිරිසකට. 
මුදල් විශාල  පමාණයක් ෙම් රෙට් ධනවත් සුළු පිරිසකට ලබා 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම,  සුළු මුදල් පමාණයක් දුප්පතුන් විශාල 
පමාණයක් අතර ෙබදී ගියා. ඒ නිසා ඇති නැති පරතරය එන්න 
එන්නම වැඩි වුණා. ඒ පසුබිම තුළ තමයි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි දා 
අපි ෙම් ආණ්ඩුව ලබා ගත්ෙත්.  

ඕනෑම අය වැයක ෙහොඳ නරක ෙදකම තිෙයන්න පුළුවන්. අද 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලනෙකොට අපට ෙපෙනනවා, 
ෙගොවියාෙගන් පටන්ෙගන සිල්ලර ෙව  ෙළඳුන්, ෙතොග ෙවෙළඳුන්, 
සුළු සහ මධ  පරිමාණ ව වසායකයන්, කර්මාන්තකරුවන්, 
ධීවරයන් කියන ෙම් සියලු ෙදනාම නැංවීෙම් කියාවලියක් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබන බව. ඊට අවශ  පතිපත්ති 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ෙමයින් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් ඈත 
පිටිසර ගම්වල ෙමන්ම නාගරිකව ජීවත් වන මහජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් 
සිට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න මාසයක කාලයක් අපට තිෙබනවා. 
අය වැය කථාෙවන් පස්ෙසේ ගැසට් නිෙව්දන මඟින් අපට පුළුවන් 
ෙවනවා පධාන භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න. හැබැයි, ෙම් අය වැය 
ගැන මාසයක් තිස්ෙසේ අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, වාද විවාද 
කරන්න පුළුවන්, ඒ සඳහා අවශ  ෙවනස්කම්  ෙයෝජනා කරන්න 
පුළුවන්.  ෙම් වාෙග් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙකටිකාලීන සහන ෙමන්ම රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න අවශ  දීර්ඝකාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුය 
කියලා.  හැම දාම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් තිෙබන තුවාලයට 
ප්ලාස්ටරයක් අලවලා ඉතා ඉක්මනින් මහජනතාව සන්ෙතෝෂ 
කරන්නයි. පසු ගිය රජය පුළුවන් තරම් රජෙය් ආයතනවල රැකියා 
ලබා ෙදමින් රජයට වැඩි බරක් ලබා දීම නිසා  අසාර්ථක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ඒ රජයට සිද්ධ වුණා. අද අපටත් ඒක 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, දැක්මක් එක්ක යන ගමනකදී රජයට 
අවශ  රාජ  ෙසේවකයන් පමණක් එකතු කර ගැනීෙම් වැඩ  
පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක විය යුතුය කියලා මා හිතනවා. ඒ 
නිසා තමයි අපි ෙපෞද්ගලික අංශය ගැනත් ෙම් අය වැෙය්දී ෙලොකු 
ඕනෑකමක්, අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස ලැබුණ දා සිට බලයට 
පත් වූ සෑම රජයක්ම ෙම් රෙට්  ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට උත්සාහ ගත් බව අපි හැම ෙදනාම 
දන්නවා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් මා දකින පධානතම කාරණා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොකුරු ගම්මාන ෙලස 
කියාත්මක කරමින් ගම්මාන 2500කට, එක ගමකට රුපියල් 
මිලියන 1.5ක ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගෙම් සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළට නැවත වරක් ෙලොකු රුකුලක් ලබා ෙදන බව අපි 
දැක්කා. පසු ගිය කාලෙය් ගම දිහා බැලුවාම, සංවර්ධනය ගැන 
කථා කරන අය දිහා බැලුවාම,  සංවර්ධනයට මුදල් ෙවන් කළාට ඒ 
මුදල්  නියම සංවර්ධනයට ගියාද  කියන එක ගැන අපට ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. අප හැම දාම වතුකරෙය් ජනතාවට සලකා 
තිෙබන්ෙන් ෙවනස් හැන්දකින්. කවුරුවත් වතුකරෙය් ජනතාව 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රටට ෙත් කර්මාන්තය හරහා 

විශාල ආදායමක් ලබා ෙදන වතුකරෙය් පැල්පත්වල ජීවත් වන  
දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් වැනි 
විශාල මුදලක්  ෙම් අය වැෙයන්  ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාවට ෙගවල් ලබා ෙදන්නටත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැති වුණත්, ගරු පලනි 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමා අප ජනවාරි අටවනදා ජයගහණය කරන්න 
ඉස්සර ෙවලා එක ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, "කරුණාකර අෙප් 
වතුකරෙය් සිටින ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙගවල් ලබා ෙදන්න; ඒ 
අයට පර්චස් 7ක් ලබා ෙදන්න" කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් ආශීර්වාදය එක්ක 
අන්න ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. අද ඒ සියලු 
වැඩ ෙකොටස් කඳුකරෙය් කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය මඟින් පධාන 
වශෙයන් භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කර  තිෙබනවා. අද කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අපි වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ පමාණය සියයට 6ක්ද , 
6.1ක්ද, සියයට 5ක්ද, 5.1ද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. 
පසු ගිය කාලවලට වඩා විශාල මුදල් පමාණයක් අධ ාපනය දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙලොකුම පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු 
ෙසෞඛ  ෙවනුෙවනුත් විශාල ඕනෑකමකින් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්  පිළිබඳව කවදාවත් කිසිම ආණ්ඩුවක් ඇස් ඇරලා 
බැලුෙව් නැහැ. ෙමම අය වැෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන් ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන අතරම, 
සතිෙය් වැඩ කරන දින ගණන දින පහකට සීමා කරන ෙලසත් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අද පවතින 
තාක්ෂණෙය් විශාල දියුණුවත් එක්ක දරුවන් සම්බන්ධෙයන්  
ගත්ෙතොත්, එක පැත්තකින් විනාශකාරි තත්ත්වයකුත් ඇති වී 
තිෙබනවා. Internet එක හරහා ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් දියුණු 
තාක්ෂණික කම හරහා ෙවන්නත් පුළුවන් සියලු දරුවන් අද ෙහොඳ 
වාෙග්ම නරක පැත්තටත් ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කාලය වන 
විට ෙදමව්පියන්ෙග් රැකවරණය අඩු වීම තමයි දරුවන්ට වන 
විනාශයට ෙහේතුව ෙලස අපට ෙපෙනන්ෙන්. දරුවන් අනවශ  
පැතිවලට යනවා. ෙම් සියල්ලටම පධාන ෙහේතුව ෙලස මා 
දකින්ෙන් අම්මා සහ තාත්තා දරුවන් ෙවනුෙවන් කාලය ෙයදවීම 
හුඟක් දුරට අඩු වී තිබීමයි. ඒකට ෙදමව්පියන්ට බණින්න බැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් නම් -මීට අවුරුදු 20කට, 30කට ඉස්සර ෙවලා 
නම්- අම්මා රස්සාව කරන විට තාත්තා ෙගදර සිටියා; එෙහම 
නැත්නම් තාත්තා රස්සාව කරන විට අම්මා ෙගදර සිටියා. අද 
එවැනි වාතාවරණයක් නැති තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන නිසා 
තමයි ෙදමවුපියන් රැකියා කරන ෙකොට දරුවන් අයාෙල් යෑම 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් තිෙබන දියුණුවත් එක්ක තාක්ෂණය 
අද අපට නැතිවම බැරි ෙදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එහි 
ෙහොඳ ෙද්වල් පෙරස්සම් කරනවා වාෙග්ම නරක ෙද්වල් ගැන අපි 
ෙලොකු ඕනෑකමකින් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
දරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩි කාලයක් ෙයදවීම කළ  යුතුයි. ෙමවර අය 
වැෙයන් විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්  
ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ෙයෝජනාවක් කර තිෙබනවා. දවස් පහක් 
වැඩ කරලා දවස් ෙදකක් තමන්ෙග්  දරුවන් ෙවනුෙවන්; 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් කාලය ෙයොමු කිරීම සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන 
ෙකොට, ෙමහි යම් යම් ෙද්වල්  සංෙශෝධනය කළ  යුතුයි කියලා 
මටත් ෙපෙනනවා.  Hybrid වාහනවලට, electric වාහනවලට 
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බද්දක් පනවා තිෙබනවා.  ඒ ගැන නැවත සලකා බැලිය යුතුයි 
කියලා මම හිතනවා.  විෙශේෂෙයන් පරිසර හිතකාමි රටක් හැටියට 
ඉදිරියට යනවා නම්, ෙමවැනි ෙද් ගැන තව තවත් ෙසොයා බලා,  
මුදල් ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙවනස ඇති කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා හිතනවා.  ඒ වා ෙග්ම තීරු බදු රහිත 
වාහන බලපත ලබා දීෙම් කමෙව්දය ගැනත් කිව යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බලපත ෙබොෙහොමයක් ලබා දුන්ෙන් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ටයි.  අද පිටරටවල සිටින ෙම් රෙට් උගත් බුද්ධිමතුන්ට 
අපි  ආරාධනා කරනවා, ෙම් රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ශමය අපට 
ලබා ෙදන්න කියලා. රජෙය් ෙසේවකයා ෙකොතරම් ඉහළ ස්ථානයක 
සිටියත්, ෙකොතරම් ඉෙගනෙගන සිටියත් ෙපෞද්ගලික අංශයට වඩා 
ඉතාම ෙසොච්චම් වැටුපක් තමයි ලබන්ෙන්. නමුත් ෙම් තීරු බදු 
රහිත වාහන බලපත ලබා දීම වැනි යම් යම් වරපසාද රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ලැෙබන අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම් වාහන බලපතය 
අෙහෝසි කිරී ෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? පසු ගිය කාලෙය් 
එම බලපත ලබා දුන් කමෙව්දයක් තිබුණා. නමුත් ඒ කමෙව්දය 
එන්න එන්නම ෙවනස් ෙවලා තමන්ෙග් හිතවතුන්ට, අනවශ  
පුද්ගලයන්ට ෙම් වාහන  බලපත ලබා දී තිෙබනවා. එය 
නවත්වන්න බැරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා.     

විෙශේෂෙයන් අපි රජෙය් ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කර ගන්න නම්,  
ෙම් රෙට් සිටින  උගත්, බුද්ධිමත් අයෙග් ෙසේවය ලබා  ගන්න නම්, 
ඒ අයට යම්  මුදලක් ෙදනවාට වඩා ඒ අයට අවශ  පහසුකම් ලබා 
දීම  ඉදිරි කාලයටත් ඉතාම  ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම දකින ෙදයක් තමයි,  අපි ෙම් රට දියුණු 
කරන්නට නම් ෙම් රටට  ආෙයෝජකයන් අවශ  වන බව. ෙම් 
ආණ්ඩුව පත්වුණු දවෙසේ ඉඳලා විශාල පමාණෙයන් ආෙයෝජකයන් 
ෙම් රටට එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අපි ෙසොයලා බලන්න 
ඕනෑ,  ඒ එන්ෙන් ෙමොන වාෙග් ආෙයෝජකයන්ද කියලා. පසු ගිය 
කාලෙය්  පැමිණි ආෙයෝජකයන් විවිධ කරදරවලට මුහුණ දීලා,  
ෙම් රට අත හැර දමලා ගියා.  එම ආෙයෝජකයනුත් නැවත වරක් 
එනවා. සමහර ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් තමන්  හම්බ කරගත් 
මුදලක් තිෙබනවා නම්  ඒ මුදල අරෙගන යන්නයි.  ෙම් රටට  යම් 
ආෙයෝජකයකු එනවා නම් ඒ ආෙයෝජකයා ෙගන් සූරාෙගන 
කන්ෙන් නැතිව,  එම ආෙයෝජකයා ෙගන එන ආෙයෝජනය 
පුළුවන් තරම් හරි විධියට පාවිච්චි කරමින් ෙම් රටට අවශ  කරන 
රැකියා පමාණයක් ලබාෙගන,  ඒ කමෙව්දය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට දැන  ගන්න ඕනෑ,  

දවස් කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා විපක්ෂෙය්  මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකුම කියනවා  මා අහෙගන සිටියා,  ෙම්ක අෙප් රෙට් 
සම්පත් විකුණන අය වැයක් කියලා. මම ඉතාමත් වගකීමකින් 
කියනවා, ආණ්ඩුෙව් ෙද්වල් විකුණන්නට පටන් ගත්ෙත් අපි 
ෙනොෙවයි කියලා. මා වරාය භාර අමාත වරයා හැටියට ඉදිරි 
කාලෙය්දී වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශය සම්බන්ධ වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් කථා කරනවා. ඒ නිසා මා දැන්  ඒ ගැන ෙම් 
සභාෙව් දීර්ඝ වශෙයන් කියන්නට අවශ  නැහැ. නමුත් මා 
කියන්නට ඕනෑ, වරාය නගරය හදන විට තුෙනන් එකක් 
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීලා; සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීලා 
තිබුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි.  ඒ වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි  
වරාය නගර ව ාපෘතිය වුණත් නවත්වන්නට අපට සිද්ධ වුෙණ්.  
ඒවාෙය් පමිතිය ගැන අපට පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 99 අවුරුදු 
බදු දීම සම්බන්ධෙයනුත් තවත් පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ ෙදන්නට 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කවදාවත් ෙම් වාෙග් සින්නක්කර 
අයිතිය  ලබා ෙදන්න බැරි නීතියක් තිබුණත්, පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් 
ඒක ලබා දීලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය ගැනත් මා කියන්නට 
ඕනෑ. අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.2ක ණයක් ෙගන තිෙබනවා. අපි ෙම් වාෙග් වරායක් 
හදන ෙකොට, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වාෙග් එකක් හදන 
ෙකොට තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න ඕනෑ,  feasibility 
study  එකක් කරලා බලන්න ඕනෑ ෙම්ක ව ාපාරයක් හැටියට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම 
ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. තමන් හිතපු ෙවලාවට කළා. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක ණයක් අරෙගන වරාය හදලා, ඒ 
අයිතිවාසිකමත් අවුරුදු 35කට  ෙවනත් ආයතනයකට ෙදන්න 
හදනවා.  අපි අද වන විට  නීති මාර්ගෙයන් කටයුතු කරලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙකෙසේ ෙහෝ අපට තිෙබන අයිතිය 
නැවත වරක් සුරක්ෂිත කර ගන්නටයි. මා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් ගැන 
ඉතාමත් දීර්ඝව කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා,  විෙද්ශ පතිපත්තියක්.  පසුගිය 
කාලෙය් පිට රටවල් සමඟ ගහෙගනයි ෙම් කමෙව්දය ෙගන යන්න 
හැදුෙව්. අන්න එතැන තමයි අපට වැරදුෙණ්. අද වන විට  ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාටත් ෙලෝකෙය් ෙගෞරවය දිනාගන්නට, ෙලෝකෙය් 
ආදරය දිනා ගන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.    සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාලෙය් තිබුණු මිතත්වය නැවත වරක් තහවුරු 
කරෙගන, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන 
යන්නට එතුමන්ලාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් සිදු කළ යම් ආෙයෝජන නිසා  අද වන විට 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20ක 
පමණ පාඩුවක් ලබලා තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් ෙගන ගිය ෙම්  
කමෙව්දය අපි දැක්කා. ඒ නිසා  අද විශාල අසීරුතා මැද්ෙද්යි අපි 
ෙම් ආණ්ඩුව කරෙගන යන්ෙන්.   මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්  
තාවකාලික පැලැස්තර දමන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවුරුදු 5ක බලයක්  අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරියට ෙගන යනවා 
වාෙග්ම, ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  නිවැරදි කමෙව්දයක්  
සහිත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් යුතුකමක් අපට 
තිෙබනවා.  

මම දකින තවත් පශ්නයක් තමයි, අෙප් විෙද්ශ ශමිකයන් 
පිළිබඳ පශ්නය. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාන්තාවන් රැකියා සඳහා 
පිට රටවලට යවනවා. ඉතාමත් සුළු වැටුපකට පිට රට රැකියා 
සඳහා යවන  ෙම් කාන්තාවන්ට සිදු වන කරදර ගැන අපි කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් අම්මලා, සෙහෝදරිෙයෝ, දුවලා පිට රටකට 
යන්ෙන් වහල් ෙසේවය කරන්නයි.  එයින් මුදලක් ලබා ෙගන,   ඒ 
අයට  රට විරුෙවෝ, අරවා, ෙම්වා කියලා එක එක විධිෙය් නම් 
දමන්න පුළුවන්. නමුත්  වසරකට අෙප් කාන්තාවන්   300කට 
වැඩි පමාණයක් මිය යනවා. ඊට වඩා තුන් හතර ගුණයක් 
කරදරවලට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
කාන්තාවන් පිටරට යවනවාට වඩා, අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලා 
හදා දී  තමන්ෙග්  දරුවා පාසල් ගිහින් ඉ ෙගන ගන්නා කාලය 
තුළදී  ඒ අම්මාට ෙගදර ඉන්ෙන් නැතිව  කර්මාන්තශාලාවකට 
ගිහින් වැඩ කර  යම් මුදලක්  ලබා ගන්නට සලස්වනවා වාෙග්ම  
යම් මුදලක්  රජෙයනුත්  දරුවන් ඉන්න අම්මලාට  දුන්ෙනොත් 
අෙප් දරු පරපුර  හරි මඟ ෙගන යන්නට  එය  හුඟක් දුරට උපකාරී 
ෙව් යයි මා විශ්වාස  කරනවා.   

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අසන  පශ්නයක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය් 
සිදු වූණු දූෂණ වංචාවලට ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන් කියන එක.   
ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි නීතිය  අතට ගතයුතු  නැහැ.  මමත් 
සමහර ෙවලාවට කළකිෙරනවා.  පසු ගිය කාලෙය් අපි  ෙචෝදනා 
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කළා, ෙම්වා ඇයි,   කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් කියා. රෙට් 
නීතිය අපි අතට ගන්ෙන් නැතිව, බලපෑම් කරන්ෙන් නැතිව 
කියාෙකොට  ඒ කමෙව්දය  ගැන අපට ඉදිරි කාලෙය්දී  දැනුවත් 
ෙවන්නට පුළුවන්.  අද විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙදයක් 
තමයි, අපි  ජාතික ආරක්ෂාව ගැන තැකීමක් කරන්ෙන් නැහැ 
කියන එක.  අද අපි ෙමොන තීරණ ගත්තත්, හැම ෙවලාෙව්ම ජාතික  
ආරක්ෂාව ඉස්සරහින් තියලා තමයි කථා කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් එල්ටීටීටීයට සම්බන්ධ වී සිටි කිහිප ෙදෙනක්  
නිදහස් කළ අවස්ථාවල  සමහර අය කථා කළ  හැටි අපි දැක්කා. 
නිදහස් කිරීමත්, ඇප දීමත් අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ෙචෝදනාවක් ලැබූ පුද්ගල යා ඒ ෙචෝදනාවකට වැරදිකරුවාය කියා 
ඔප්පු  ෙවනතුරු ඇප මත නිදහස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපිටත් 
එකයි, ඕනෑම ෙකනකුට එකයි.  ෙම්වා ගැන කථා කර ජාතිවාදය 
අවුස්සන පුද්ගලයන් අමතක ෙනොකළ යුතු ෙවනවා, පසු ගිය  
කාලෙය් එල්ටීටීඊයට නායකත්වය දුන් අය කැබිනට් මණ්ඩලවල 
සිටි බව; පළාත් සභාවල සිටි බව. ඒ  ෙගොල්ෙලෝ ගැන කිසිම 
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් අපි අද 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉතාමත්  ඕනෑකමින් ඉස්සරහට ෙගන යනවා.  

මීට ෙපර කථා කළ මන්තීවරු ෙපොෙහොර  සහනාධාරය ගැන 
කථා කළා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරනෙකොට මට 
මතක් ෙවනවා,  පසු ගිය  ආර්ථික සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම්වලට මා  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු හැටියට සහභාගි  වුණු අවස්ථාවලදී  සිදු 
වුණු කාරණා. පූජ  රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ මුලිකත්වය ගත්තා, 
ආසනික්  වැනි දව  තිෙයන  ෙපොෙහොර භාවිතය නැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන්.ආසනික්  වැනි දව  ෙපොළවට ගිහින් පසු ගිය 
කාලෙය්  එන්න  එන්නම වකුගඩු  ෙරෝගය වැඩි වුණා. 

අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනෙකොට  ඒ දවස්වල රජෙය් හිටපු 
සමහර පවීනයන් කථා කෙළේ  ෙම් ආසනික් තිෙයන  ෙපොෙහොර ෙම් 
රටට ෙගෙනන  එක නවත්වන්ෙන් නැති විධියටයි. ෙම් විධියට 
විශාල වශෙයන්  ෙම් රටට සුදුසු නැති  ෙපොෙහොර ෙම්  රටට ඇවිත්  
තිෙබනවා.  

හිටපු ඇමතිනිය, ගරු සුෙම්ධා ජයෙසේන මන්තීතුමිය, 
ෙකොම්ෙපෝස්ට්  ෙපොෙහොර කමෙව්දය  ෙම් රෙට් භාවිත කිරීම ගැන 
කිව්වා. ෙම් ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර හදා ගැනීෙම්  කමයක් 
තිෙබනවා. ඒ  කමෙව්දයට යා යුතුයි. අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් 
වකුගඩු ෙරෝගීන් එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  උතුර, 
නැ  ෙඟනහිර, මධ ම පළාත -අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව- 
පමණක් ෙනොව රෙට් අෙනකුත් පළාත්වලත් වකුගඩු ෙරෝග  
පශ්නය අද එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කමෙව්දයක් එක්ක  යනෙකොට සමහර තීරණ අපට ගන්නට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තීරණ ගන්නෙකොට ජනපියම  තත්ත්වයකට 
පත්ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් කමෙව්දය අපි හදා ගන්න ඕනෑ, රටක් ගැන හිතලා. 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොටත්, විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත් මා දැක 
තිෙබනවා, ඕනෑම අය වැයකදී ෙහොඳ ෙයෝජනා වාෙග්ම  නරක 
ෙයෝජනාත් එන්නට පුළුවන්  බව. ඒ ෙහොඳ ෙද්වල් ඉදිරියට ෙගන 
ගිහින් යම් යම් අඩුපාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා හදාෙගන රටට අවශ  
විධියට  ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ  ෙම් රෙට් යම් කමෙව්දයක් 
හදන්න පුළුවන් නම් එයයි වැදගත් වන්ෙන්. අපට ඒක කරන්න  
පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිත් තිෙබනවා. පධාන පක්ෂ ෙදෙක් 
නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක්  ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබනවා. මා ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ ආණ්ඩුවත්  එක්ක ඉස්සරහට යනෙකොට 
ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපා. ජාතීන් හැටියට ෙබදීෙම්  කමෙව්දය 
නවත්වන්න. සිංහල ෙවන්න පුළුවන්; ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්; 
මුස්ලිම් ෙවන්න  පුළුවන්; බර්ගර් ෙවන්න පුළුවන්; අපි සියලු 
ෙදනාම ශී ලාංකිකෙයෝ කියන එක අමතක  කරන්න එපා.   

පාර්ලිෙම්න්තුවට -ෙමතැනට- එන්න, ඇමතිකමක් ගන්න 
තමන්ෙග් ජාතිය තියාෙගන, අෙනක් ජාතීන් වට්ටලා ඒ කරන 
ෙද්ශපාලනය නවත්වන්න අවශ යි. මම හිතනවා, ෙමන්න 
ෙම්වාට තමයි නීති කියාත්මක විය යුත්ෙත් කියා. තමන්ෙග් ජාතිය 
ගැන කථා කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. තමන්ෙග් ජාතිය ආරක්ෂා 
කරන්න කථා කළාට කමක් නැහැ. තමන්ෙග් ආගම ආරක්ෂා 
කරන්න කථා කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ජාතිවාදී 
කමෙව්දය ෙම් රටින් ඉවත් කරන්න අවශ  කාලය ඇවිත් 
තිෙබනවා. සමහර අය හැම ෙවලාෙව්ම ෙද්ශපාලනෙයන් උඩට 
යන්න හදන්ෙන් ජාතිවාදය අවුස්සා ෙගනයි. ෙම් කමෙව්දය 
නවත්වලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ෙම් 
අය වැෙය්ත් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා සාකච්ඡා කරලා 
අපට හදා ගන්න පුළුවන්. මුදල් ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා, ඒ 
වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
යම් ෙවනසක් ඇති කරන්න ඕනෑ නම් අපට ඇති කරන්න පුළුවන්. 
ඒෙක් තීරණය අපට ගන්න පුළුවන් 19වැනි දා, ෙකොයි විධියටද 
ඒක සිදු විය යුත්ෙත් කියලා. අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය 
ෙකටි කාලීන අය වැයකට වඩා දීර්ඝ කාලීන අය වැයක් ෙලස 
කියාත්මක ෙවන්න අවශ තාවක් තිෙබන බව මතක් කරමින් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නවතිනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අය වැය විවාදය පවත්වන අතර වාරෙය් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට අද දවෙසේ 
ෙම් පිළිබඳව මට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කාල ෙව්ලාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. මීට ෙපර අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙනොවුණත් 
ඉතිහාසෙය් අපි දැකපු ෙදයක් තමයි අය වැය විවාදයකදී පමණක් 
ෙනොෙවයි ෙගෙනන ඕනෑම ෙයෝජනාවකට පක්ෂ වන කණ්ඩායම් 
ෙමන්ම විපක්ෂ ෙවන කණ්ඩායම් හිටපු බව. ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන අවස්ථාවලදීත් ඒ ෙයෝජනාව ෙකොතරම් රටට හිතකර 
වුණත් අපි දැක්කා සමහර  ෙයෝජනාවලට විරුද්ධව කථා කරපු 
කණ්ඩායම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හිටපු බව. අද දවෙසේ අපි ෙම් අය 
වැය විවාදයට එකතු ෙවන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂ කණ්ඩායම හැටියට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් ෙවන හැම ෙයෝජනාවකටම විපක්ෂ 
ෙවන කණ්ඩායම හැටියට ෙනොෙවයි. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක 
පටලවා ෙගන තිෙබනවා, අපි සියලු ෙද්ට එෙරහිවන කණ්ඩායමක්  
කියලා.  

අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් අපට ඡන්දය ලබා දීපු 
ජනතාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා සහ ෙම් රටට ආදරය කරන 
ජනතාව හැටියටයි. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙගන එන 
 ඕනෑම ෙහොඳ ෙයෝජනාවකට අෙප් පක්ෂපාතිත්වය ෙපන්නුම් 
කරන්නත්, රටට අහිතකර ෙදයක් තිෙබනවා නම් එය ෙපන්වලා 
දීලා ඒ ෙවනුෙවන් විරුද්ධව හඬක් නඟන්නත් අ පි අෙප් කාලය 
ෙයොදා ගන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත්, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන නිෙයෝජනය කළත් අද අපි 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට ෙම් සභා ගර්භෙය් කටයුතු 
කරන්ෙන් ඒ අනුවයි. විෙශේෂෙයන්ම මට ෙපර කථා කරපු ගරු 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන්  ඉල්ලීමක් කළා, මන්තීකම ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ නම් ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදන්න 
කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඒක බරපතළ 
පකාශයක්. ෙමොකද මන්තීවරෙයකුෙග් තනතුර ආරක්ෂා කර 
ගන්න, යම් කිසි ෙයෝජනාවක් ෙවනුෙවන් ඡන්දය භාවිතා කරන්න 
කියනවා නම්, එෙහම ඉල්ලනවා නම්, ඒක එළිපිටම ඉල්ලපු 
අල්ලසක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොයිම ෙවලාවකවත් 
සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු හැටියට, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකයන්ෙග් ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච 
මන්තීවරෙයක් හැටියට අප, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමොන 
තනතුරු නැති වුණත්, ෙමොන වරපසාද ෙදනවා කිව්වත්  ඕනෑම 
අහිතකර ෙදයක් ෙවනුෙවන් අෙප් අත ඔසවලා ඊට විරුද්ධ ෙවන්න 
බිය ෙවන්ෙන් නැහැය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභා 
ගර්භෙය්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
තුළ අපි දැක්කා- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවසථ්ාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

කණ්ඩායමත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායමකුත් 
එකතු ෙවලා ඒ ෙගොඩනඟා ගත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ, 
පළමුෙවන්ම අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් චින්තනයත්, ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  පතිපත්තියත් තුළ රටට හිතකර 
අය වැය ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරන්නයි ෙම් අය වැෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත් අද දවෙසේ ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

අය වැය ෙයෝජනා තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙයෝජනා, මතය 
නිෙයෝජනය වන පමාණය ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. මම 
හිතනවා, අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අමාත  ධුරවල සිටින 
සහ නිෙයෝජ  අමාත  ධුරවල සිටින ඒ කණ්ඩායම වුණත් 
පිළිගනීවී, පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ඒ ෙයෝජනාවලින් සුළු 
පතිශතයක් පමණයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙයෝජනා හැටියට  
ෙම් අය වැය තුළට ඇතුළත් වී තිෙබන්ෙන් කියන කරුණ. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සුළු වශෙයනුත් නැහැ.  
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
සුළු වශෙයනුත් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඇත්ෙත්ම නැහැ. 

ෙමොකද, අපි දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජෙය්, ඒ අවුරුදු 10ක ෙකටි කාලය තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කර ගන්න එතුමාෙග් ආණ්ඩුවට පුළුවන් 
වුණා කියලා.  2004 සිට 2014 දක්වා කාල පරාසය තුළ එෙසේ වැඩි 
කර ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ කාල පරාසය තුළ ආර්ථිකය විවිධ 
බලපෑම්වලට ලක් වුණා.  එක පැත්තකින් යුද්ධයට මුහුණ දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල වැඩිම අවස්ථාවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි ව සනෙයන් පසු රට ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
තිබුණා. ෙමවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් ගණනාවකට මුහුණ 
ෙදමින් තමයි ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව එදා දවෙසේ පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්. එතුමා අවුරුදු 10ක් තුළ ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කරලා, එක පැත්තකින් යුද්ධය නවත්වලා, ඒ විෙද්ශීය 
බලපෑම්වලට මුහුණ දීලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට ඒ 
අඩි තාලම ෙයදුවා. එදා දවෙසේ ෙද්ශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර 
ගන්න විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණා.   

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් මම 
දන්නවා, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒක කැමැත්ෙතන් බාර ගත්තා 
කියලා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම තුළින් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය දියුණු ෙවන්න පටන් ගත්තා; රට සහලින් ෙපෝෂිත 
වුණා;  කර්මාන්තය දියුණු වුණා.  ෙම් සියලු ෙද් දියුණු ෙවන්න ඒ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය රුකුලක් වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති පකාශනය තුළ, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කෙළේ ෙවන 
ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, ලබා දී තිෙබන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඒ 
ආකාරෙයන්ම පවත්වාෙගන යනවා කියන කාරණයයි. නමුත් අද 
දවෙසේ  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රුපියල් 25,000ක් 
ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ඉතිහාසෙය් 
ෙමවැනි ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණු බව.  අෙප් පසු ගිය 
රජය තුළත් ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙයෝජනා වුණා.  අපි 
කණ්ඩායමක් ඒකට විරුද්ධ වුණා.  නමුත් එවකට හිටපු 
ඇමතිවරයා ඒ ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීෙම්දී  ෙනොෙයකුත් 
අකටයුතුකම් සිදු වුණු බව අපි දැක්කා. හැබැයි, ඉන්ධන 
සහනාධාරය අවුරුද්දක් එකහමාරක් පමණයි ෙදන්න පුළුවන් 
වුෙණ්. ඉන්ධන සහනාධාරය නවත්වන්න රජයට සිද්ධ වුණා. එදා 
දවෙසේ ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීපු නිසා, ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එදා දවෙසේ ධීවර කර්මාන්තය 
කරනවාට වැඩිය ඒ ලැෙබන ඒ රුපියල් 25,000 ඉන්ධන 
සහනාධාරෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියා ෙබෝට්ටු ගැටගහලා 
ඉන්ධන සහනාධාරය ගත්තා. 

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තයටත් 
ඒකම තමයි ෙවන්න යන්ෙන්.  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනු වට 
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රුපියල් 25,000 මුදල ලැබුණාම ඒ රුපියල් 25,000 මුදලින් හැම 
ෙකනාම ගිහින් ෙපොෙහොර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙපොෙහොර  නැති වුණාම ඔවුන් තමන්ෙග් වගා බිම් කරන්ෙන් නැති 
ෙවනවා. එෙසේ කෘෂි කර්මාන්තය කරන්ෙන් නැති වුණාම ෙම් රෙට් 
කෘෂි කර්මාන්තය කඩා වැෙටනවා. අවුරුද්දක් ෙදකක් යනෙකොට 
ෙම් රටට සියලු ෙද් ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් ගරු සභාෙවන් විෙශේෂ ඉල්ලිමක් කරනවා, ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන්, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳ නැවත 
සලකා බලන්න කියා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් 
ෙගොවිතැනට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙත් කර්මාන්තයටත් ලබා දුන්නා;  
කෘෂි කර්මාන්තයටත් ලබා දුන්නා; ෙපොල් වගාවටත් ලබා දුන්නා. 
ඒ අනුව නැවත වරක් ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසියාකාරව 
ලබා ෙදන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  
ගැටලු තිෙබන්න පුළුවන්.  ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසොයාෙගන අපි 
ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙම් රජෙය් වගකීම වන්ෙන් එය නවත්වන 
එක ෙනොෙවයි. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි 
ෙව්ලාවක්  ලැබී තිෙබන නිසා මම දීර්ඝ වශෙයන් එක මාතෘකාවක් 
ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ජනතාව නිෙයෝජනය කරන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කිරීමට තව විනාඩි අටක 

කාලයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා තරුණ මන්තීවරෙයක් නිසා 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරන ආසනයක් නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලෙයක් හැටියට මා 
හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙයෝජනා 
තුළින් ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාය කියා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට තිෙබන ෙයෝජනා තුළින් 
ධීවර නැංගුරම් ෙපොළවල්, ධීවර වරායන් සංවර්ධනය කරන්න යම් 
කිසි මුදලක් මීට වඩා ෙයෙදව්වා නම් අපට ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණාය කියා 
මා හිතනවා. එෙසේ කර තිබුණා නම් එය ඵලදායී ෙවනවා කියාත් මා 
හිතනවා. අපි දැක්කා, 2014 අය වැෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා -එවකට මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට- පධාන ධීවර 
වරායන් හතරක් අලුතින් ආරම්භ කරන්න මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කළ බව. ඒ එක වරායක් තමයි, ගන්දර ධීවර වරාය. මාතර 
දිස්තික්කෙය්, මෙග් ආසනය වන ෙදවිනුවර ආසනෙය් පිහිටි 
ගන්දර ධීවර වරාය, ස්වාභාවිකවම වැඩිම ගැඹුරක් තිෙබන 
වරායක්. එවකට ධීවර ඇමතිව සිටි රාජිත ෙසේනාරත්න මහතාත් 
අවස්ථා ගණනාවකදීම පිළිගත්තා, ලංකාෙව් පිහිටා තිෙබන 
ෙහොඳම ස්වාභාවික  වරායක් හැටියට ගන්දර වරාය තිෙබනවාය 
කියා. ඒ වරා යට ෙවන් කළ මුදල අද ෙම් අය වැය තුළට ඇතුළත් 
ෙවලා නැහැ. කෙරයිනගර් වරාය, කන්කසන්තුෙර් වරාය කියන 
ෙම් වරායන් සියල්ල අද ෙම් අය වැය තුළින් ඉවත් කර තිෙබනවා. 
පිහිටා තිෙබන වරායන් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් 
ෙදන්නය කියා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එෙසේ ෙයෝජනා කර 
තිෙබන වරායන් අතෙර් මිරිස්ස වරාය තිෙබනවා; පුරාණ වැල්ල 
වරාය තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් වරායන් හයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 750ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 
125යි එක වරායකට ෙවන් ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු තුනකට 
ඉස්ෙසල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය පැවති කාලෙය්දී 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් තමයි, 
නිල්වැල්ල ධීවර වරාය රුපියල් මිලයන 550ක මුදලකින් නැවත 
නවීකරණය කරන්න කටයුතු කෙළේ; සුදු වැල්ල ධීවර වරාය 
රුපියල් මිලියන 600ක මුදලක් ෙයොදවා නවීකරණය කෙළේ. අද 
රුපියල් මිලියන 750ක් ෙයොදවා තිෙබනවා, පධාන ධීවර වරායන් 
හයක් ෙවනුෙවන්. අපි ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, මුළු ලංකාෙව්ම 
තිෙබන ධීවර වරායන් ටික ෙප්න්ට් කරන්නවත් එම මුදල 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ කියා ෙපනී යනවා. ඒ නිසා ෙමම අය 
වැය මගින් ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ධීවර අමාත ාංශයට 
ෙවන් කර තිෙබන ෙම් මුදල ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 
ෙනොෙවයි, ධීවර කර්මාන්තය කඩා  වට්ටන්න නම් පමාණවත් 
කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැය 
මගින් ෙම් රෙට් භාණ්ඩවල මිල පාලනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු 
කර තිෙබන බව අප දැක්කා. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනි දා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළිනුත් මිල පාලනයක් ඇති කරන්න 
උත්සාහ කළ බව අප දැක්කා. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20 වැනිදා අය 
වැය ඉදිරිපත් කරමින් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, 
සැමන් ටින් එක රුපියල් 125ට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය 
කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට සැමන් 
නිෂ්පාදනය කරන රටක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට 
දවසකට සැමන් ටින් එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් පමණ අවශ  ෙවනවා. 
එයින් තිස්දහසයි, අපි ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. එෙසේ 
ලංකාව තුළ සැමන් නිෂ්පාදනය කරද්දී, ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවාට අඩුම තරෙම් රුපියල් 110ක්, 115ක් පමණ 
වැය ෙවනවා, එක් සැමන් ටින් එකක්  නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමට.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පැවති රජය ෙම් 
ෙවනුෙවන් වන බද්ද වැඩි කරලා ආනයනය කරන සැමන් ටින් 
එකක මිල රුපියල් 140ට, 150ට වැඩි කෙළේ, අර ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්නයි; ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ධීවර 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරලා ෙහොඳ මාළු කෑල්ලක් හැම ගමකටම 
ෙගනියන්න, හැම තැනකටම ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නයි. නමුත් රුපියල් 125ට සැමන් 
ෙගනාෙවොත්, ඒ බද්ද ඉවත් කෙළොත්, පිට රටින් ෙගෙනන සැමන් 
පරිෙභෝජනය කරන පමාණය දවසකට එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් 
ෙනොෙවයි, ලක්ෂ තුනක්, හතරක් දක්වා වැඩි ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, සැමන් ටින් එක තිබුෙණ්, රුපියල් 
250ට. ඒක රුපියල් 125ට ෙගෙනනවා. රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කරනවා, එෙසේ ෙගනැල්ලා ෙම් කමය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා සෙතොසට රුපියල් මිලියන 300ක් ලබා 
ෙදනවා කියා. රුපියල් මිලියන 300ක්! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සැමන් ටින් ලක්ෂ 438ක් 
ආනයනය කරනවා. දැනට සිදු වන පරිෙභෝජනය අනුව 
අවුරුද්දකට සැමන් ටින් ලක්ෂ 438ක් අවශ  ෙවනවා. හැබැයි, 
සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 125 ගණෙන් රුපියල් මිලියන 300න් 
ෙගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන් සැමන් ටින් ලක්ෂ 13කට අඩු 
ගණනක්. අවශ තාව ලක්ෂ 438යි. ලක්ෂ 13කට අවශ  පමාණය 
විතරක් ෙගන්වීම සඳහා ලක් ස ෙතොසට රුපියල් මිලියන 300ක් 
ලබා ෙදනවා; රුපියල් 125ට මිල පාලනය කිරීමට කියා. ෙකොච්චර 
කාලායකට එෙහම පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒ 
ඉලක්කම්වලින්ම ෙපෙනනවා. වැඩිම වුෙණොත් අය වැෙයන් 
එහාට සති ෙදකක් තුනක් රුපියල් 125 මිලට තිෙයයි. ඒක 
ෙනොෙවයි ෙකෙරන්න ඕනෑ. අපි ෙද්ශීය කර්මාන්ත ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. අපි සැමන් කන්න ඕනෑ රටක්  ෙනොෙවයි. ලංකාව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වෙට්ම මුහුද තිෙබද්දී සැමන් ආනයනය කරනවා නම් අපි ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සම්බන්ධෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුණා. අපට 
මතකයි, හලාවත ඇන්ටනි සෙහෝදරයා මරණයට පත් වූ ධීවර 
උද්ෙඝෝෂණෙය් සිද්ධිය විකුණා ෙගන කාපු අවස්ථා තිබුණු බව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ සිද්ධිය 

විකුණා ෙගන කෑවා. ධීවර ජනතාවට නැවත වරක් ඔවුන්ෙග් ධීවර 
කර්මාන්තය දියුණු කර දීෙම් අවස්ථාව උදා කරනවා කිව්වා. ධීවර 
යාතාවල, ධීවර උපකරණවල බදු අඩු කරනවා කිව්වා. එෙහම 
කියපු ෙමතුමන්ලා අද ධීවර යාතාවල බද්ද ෙනොෙවයි අඩු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම yachts ෙගන්වීෙම්දී, speed boats 
ෙගන්වීෙම්දී බදු අඩු කරනවා කිව්වා. Yachtවලද, අෙප් ධීවරයන්ට 
යන්න කියන්ෙන්? Speed boatsවලද, අෙප් ධීවරයන්ට යන්න 
කියන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම තවත් බරපතළ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මම කථාව අවසන් 
කරනවා. තව එක බරපතළ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ගැඹුරු 
මුහුෙද් මසුන් මරන්න යන ධීවර යාතාවලට ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලපත ලබා දුන්නා. අෙප් ධීවර යාතා අඩි 
35, 42, 45 ආදී වශෙයන් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගැඹුරු මුහුෙද් මසුන් මැරීම සඳහා 
බලපත ලබා ෙදනවා කියා. හැබැයි ඒ බලපතය ලබා ෙදන්ෙන්, 
ධීවර කාර්මිකයන් සිය ෙදෙනක්වත් හිටිෙයොත් පමණයි. එක 
ෙබෝට්ටුෙව් සිය ෙදෙනක් දමා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
එතෙකොට ඔවුන් ඒ කර්මාන්තය කර ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් ධීවර ෙබෝට්ටුවක පස් ෙදනයි, හය ෙදනයි, වැඩිම වුෙණොත් අට 
ෙදනයි යන්ෙන්.  නමුත් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා ෙගනැල්ලා තිෙබන 
නැව්වල නම් සිය ෙදෙනක් දමා ෙගන යන්න පුළුවන්. නැවත වරක් 
විෙද්ශීය යාතා ෙගනැල්ලා ධීවර කර්මාන්තයට කරන්න යන ෙද් 
අපට ෙපෙනනවා. සිය ෙදෙනකුට යන්න පුළුවන් ෙබෝට්ටු 
ෙයදවීෙම් කමෙව්දයක් හදන්න යන්ෙන් ඒකයි.  

ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් ෙහොඳ කරුණු කාරණා ස්වල්පයක් 
තිෙබනවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ෙගොවියා, ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැෙටන ආකාරෙය් අය 
වැයක් තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් තනතුරු, වරපසාදවලට යටවී අෙප් ඡන්දය 
භාවිත කරන්න සූදානම් නැහැ කියන පණිවුඩය ලබා ෙදනවා. ඒ 
නිසා ෙමම අය වැය ෙයෝජනා ෙවනස් කර ඉදිරිපත් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අදහස් පකාශ කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත  
ෙවනවා. එතුමා මාළු සම්බන්ධව ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන; මාළු 
සම්බන්ධෙයන් expert ෙකෙනක් කියන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, මාළු සම්බන්ධ වැඩසටහන් සඳහා එතුමාව එකතු කර 
ගන්න කියා. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2016 අය වැය විවාදයට මට 
සහභාගි ෙවන්න ලැබුෙණ් නවක මන්තීවරෙයක් හැටියටයි. නවක 
මන්තීවරෙයක් හැටියට පත් ෙවලා, පළමුවැනි අය වැය විවාදයට 
තමයි මම ෙම් සම්බන්ධ වන්ෙන්. මම මෙග් කථාව පටන් ගන්න 
ෙපර කියන්න ඕනෑ, විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීතුමන්ලා ෙවනත් 
ෙදයක් ගැන කථා කරයි කියා මා හිතපු බව. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කළා ෙන්. හැබැයි, ෙමතුමන්ලා 
හැම කථාවකදීම කියනවා, "අපි ෙමෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ජනතාවත් මීට වඩා එහා ගිය ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්." කියා. 

ජනතාව පිපාසෙයන් ඉන්නවා, බඩගින්ෙන් ඉන්නවා. 
ජනතාවට කන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
ෙදන්න කියා. ඇයි හත්ෙදයියෙන්! ෙම් මනුස්සෙයෝ ෙන්ද අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කෙළේ? එතෙකොට, ෙකොෙහේද 
හිටිෙය් කියන එක ෙමතුමන්ලාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, "කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව බඩගින්ෙන් 
හිටියා. ෙදයියෙන්! දැන්වත් කන්න දීපල්ලා" කියා. ෙමතුමන්ලා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, සත  ෙලසින්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කරුණු 
හරියට අවෙබෝධ කර ෙගන කථා කිරීම සම්බන්ධව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනය මට විෙශේෂ දවසක් 
බව මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
විපක්ෂෙය් ඉඳලා,  අෙප් පක්ෂෙය් සෙහෝදරෙයොත් සමඟ විශාල 
දුකක් විඳපු කණ්ඩායමක් අපි. ඒ අයෙග් ෙගවල් කුඩු කරෙගන, 
අත පය කඩා ෙගන, සමහර ෙවලාවට මරණයට පත් ෙවලා, 
රැකීරක්ෂා අහිමි ෙවලා, සමෘද්ධිය අහිමි ෙවලා, ව ාපාර කඩා 
වැටුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දාලා යන්ෙන් නැතිව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන අපිත් සමඟ එදා සිට 
හිටපු සෙහෝදරයන්ව සිහිපත් කිරීම අෙප් යුතුකමක් හා  වගකීමක් 
ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08 ෙවනිදා ලැබූ ජයගහණයත් 
එක්ක, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු 
අගාමාත තුමා ඇතුළු අපි සැෙවොම පත් කළ ජනතාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කිරීම ෙකෙළහි ගුණ දන්නා කණ්ඩායමක 
යුතුකමක් හැටියට  මා සලකනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමන්ලාට 
අෙප් ස්තුතිය, ෙගෞරවය දක්වනවා පමණක් ෙනොව ඒ අය 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරන්න අපට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "මම බැරිෙවලාවත් 
ජයගහණය කෙළේ නැත්නම් අඩි 6ක් වළ පල්ෙල් තමයි ඉන්න 
ෙවන්ෙන්" කියා. එෙහනම්, එතුමාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා දුන්ෙන් අෙප් 
සෙහෝදර ජනතාව. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම ඒ ජනතාවට ණය 
ගැතියි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට අද කථා කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, අය වැය ෙයෝජනා  ආදායම් සහ වියදම් එක්ක ගළපා 
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රට  ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධවයි. ෙමවර අය වැය අලුත් ආරම්භයක්. ෙහොරකම, 
මැරකම, දූෂණය, වංචාව සියල්ලම පිටු දැකලා, රෙට් අලුත් 
ආණ්ඩුවක් බිහි කරලා, යහපත් පාලනයක් ඉස්සරහට ෙගන එන්න 
පළමුෙවනි ෙවඩි මුරය විධියට තමයි ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. අද තරුණ මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් විපක්ෂෙය් 
ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමන්ලා ඒක රාශි 
ෙවලා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී අදහස් පකාශ කරන ගමන්, ෙම් 
රෙට් පශ්න රාශියකට කාලයක් තිස්ෙසේ  මුහුණ දුන්න ජනතාවක් 
ඉන්නවා කියන එකත් ඒ අය පැහැදිලිව පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැෙය් දී ගම ෙක්න්ද 
කර ෙගන ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා වැඩි ෙයන් දායකත්වය 
සපයමින්, ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා වැඩ පිළිෙවළ සහ සැලසුම් 
සකස් කරමින්, රෙට් ආදායම් වියදම් පරතරය ගැන ඉතාමත්ම 
විචක්ෂණශීලීව බලමින්, ඒ සඳහා අවශ  සැලසුම් සකස් කරමින් 
ඉස්සරහට යන ගමනක් තමයි අපි දකින්ෙන්. අෙප් ගරු 
අගාමාත තුමා 2016 වසරට අදාළව එතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති 
පකාශය ඉදිරිපත් කළා. පතිපත්ති පකාශෙය් කරුණු කාරණා 
පරිශීලනය කර ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද්වලුත් ඒකරාශී 
කරෙගන තමයි ෙමවර අය වැය හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම අය වැය  
හදන විට ගම ෙක්න්ද කරෙගන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
සඳහා රුපියල් බිලියන 658ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමවර අය 
වැෙය් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. එනම්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්, 
රාජ  අංශෙය් සහ විෙද්ශ රටවල ආෙයෝජකයන් සියලු ෙදනාම 
ඒකරාශී කරෙගන ගම දියුණු කරන වැඩසටහනට ආරම්භයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ගෙම් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 
4.8ක් ෙවන් කළා.  ෙවන් කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ගාමීය 
වශෙයන් කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, සත්ව පාලනය සහ ස්වයං 
රැකියා ආදිය දියුණු කිරීම වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් තිෙබන ගාම ෙසේවා 
වසම් 14,022කට සමානවම ගම් 37,000ක් පමණ සංවර්ධනය 
කිරීමයි.  

ෙම් සියලුම ගම් දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගෙම් ජීවත් 
ෙවන අහිංසක දුප්පත් ෙගොවියාව ජීවත් කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ වාෙග්ම ගෙම් ඉන්න අෙනකුත් කම්කරුෙවෝ ජීවත් කරවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඊළඟට ගෙම් ඉන්න සුළු හා මධ ම පරිමාණ ව ාපාර 
කරන ව ාපාරිකයාව, ඒ වාෙග්ම ස්වයං රැකියා කරන අෙප් 
සෙහෝදරයාව ජීවත් කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අයෙග් ඉදිරි 
අනාගත සැලසුම් කියාත්මක කරන්න අවශ  මූලික අඩිතාලම 
තමයි ෙමවර අය වැෙය් දී සකස් කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් 
ෙම්ක දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් දීර්ඝ කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට යන්න නම්, ඒ දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළ අපි 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අපි ආරම්භයක් තමයි ෙම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ටිකක් නීරස ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්ක ජනපිය 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් කිසි ෙද්කින් බදු ගන්න ෙකොට 
ඒකත් නවත්වන්න ඕනෑ, තව එකකින් බදු ගන්නවා කිව්වාම 
ඒකත් නවත්වන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් තව ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවාම ඒක ජනතාවට වැඩිපුර අහිතකරයි,  එෙහම නැත්නම් 
ෙකොටසකට අහිතකරයි කියලා, අපි හැම තිස්ෙසේම කියනවා නම්, 
එෙහම ෙයෝජනාවන් කරමින් හැම ආදායමක්ම කඩා වට්ටන්න 
යනවා නම් ෙම් රටට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. 

අද අෙප් යහපාලනය ෙකොෙහොමද කියලා කියනවා නම්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බහුතරයක් ඒකරාශි ෙවලා හදපු ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අෙප් සමහර අමාත තුමන්ලා ෙම් අය වැය විෙව්චනය 
කරමින් කථා කරපු අවස්ථා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදීව ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
යහපාලනය කියන්ෙන්. හැබැයි ෙම් යහපාලනෙය් කටයුතු කරන 
ෙකොට අපි එය හරියට අවෙබෝධ කරෙගන වැඩ කටයුතු 

ෙනොකෙළොත් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව අෙප් දරුවන් 
අපට ශාප කරයි, ෙම් රට හදන්න තිෙබන ඒ ශක්තිය සහ 
සහෙයෝගය, ඒ සැලසුම අපි හරියට කියාත්මක කෙළේ නැහැ, අපි 
රට ෙවනුෙවන් ඒක හරියට ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය  ෙයෝජනාත් 
එක්ක ගම ෙක්න්ද කරෙගන ගාමීය සංවර්ධනය ඇති කරමින් යන 
ෙමම වැඩසටහනට අපි අෙප් ශක්තිය සහ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපි අද ජාතික වශෙයන් ෙම් ගැන කථා කරන 
ෙකොට ගම ෙක්න්ද කරෙගන කරන වැඩසටහෙන්දී අපි විෙශේෂ 
කරුණු කාරණා කිහිපයක් දකිනවා. ඇත්තටම, එදා ගෙම් චණ්ඩි 
ටික තමයි ගම පාලනය කෙළේ. ඒ අය තමයි ගෙම් ෙයෝජනා ටික 
ෙගනාෙව්. ඒ අය තමයි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගෙම් හයිය ගත්ෙත්; 
නායකත්වය ගත්ෙත්. ඒ අය කරපු ව ාපාර ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොඳින්ම දන්නවා; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවත් දන්නවා. ඒ අය 
කරපු වැඩසටහන් නිසා ගෙම් පමුඛස්ථානය ගත්ත සමහර ෙද්වල් 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. බැහැයි, දැන් ඒක ෙනොෙවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
අද ගම තුළ යහපත් පාලනයක් පවතිනවා හා සමානව ජාතික 
වශෙයන් අපි යහපත්ව සියලු ෙදනා ඒක රාශි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
හා සමානවම අද ගෙම් යටිතල පහසුකම් හදන එක ඉතාමත් 
විනිවිද භාවයකින් යුතුව සිද්ධ ෙවනවා. විපක්ෂෙය් අෙප් සෙහෝදර 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, වරායවල් හදන්න ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල මදියි කියලා. ඇත්ත. ඒ කාලෙය් මුදල් ෙවන් කරපු ආකාරය 
සහ ඒෙකන් ෙහොරකම් කළ, ගසා කාපු, වංචා කරපු හැටි බලපුවාම 
නම් ෙම් මුදල මදි තමයි. හැබැයි, අද ඒ මුදල ඇති. ෙමොකද 
දන්නවාද? අද ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැති 
නිසා. තමුන්නාන්ෙසේලාට එදා සල්ලි ෙවන් කරපු විධියට 
ෙනොෙවයි අද සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියනවා. ඔය වාෙග් ෙබෝක්කු හදන්න සල්ලි ෙවන් 
කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම එදා බහුතරයක් සල්ලි ෙවන් කෙළේ 
ෙහොරකම් කරන්න. ඒ නිසා ඒ කාලෙය් ෙබෝක්කු කටවල් හදන 
ෙකොට ෙගොඩක් ෙහොරකම් කළා. [බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමන්ලා 
එෙහම කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] පුත්තලම් දිස්තික්කය ගැන මට විෙශේෂෙයන් 
කථා කරන්න කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ වාෙග් පැත්තකින් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. 

පුත්තලෙම් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් කියලා අපට ෙපෙනනවා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
පුත්තලෙමන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් ෙහොඳ ෙල් තිෙබන කලු 

සිංහලෙයෝ කියලා ෙහොඳට මතක තියාගන්න. ෙහොරකම් කරන, 
දූෂණය කරන, වංචා කරන, කුඩු ව ාපාර කරන,- 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කරපු ෙහොඳ වැඩවලට ගරහන්න එපා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 

කාලෙය් ගෙම් පාලනය කළ අය  පාලනය කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවාද? [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කිරීම නතර කරන්න. 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
පස් වැදෑරුම් පතිපත්තියක් තමයි ඒ අයට තිබුෙණ්. ඒ 

ෙමොනවාද? එක කුඩු, ෙදක ගංජා, අනිත් එක කසිප්පු, අනික් එක 
බූරුවා ගැසීම, අනික් එක කප්පම් ගැනීම. ෙමන්න ෙම් කණ්ඩායම් 
පහ තමයි ගම පාලනය කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර බාධා කිරීම් නතර කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ අය ගම පාලනය කරපු නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 

පැරදිලා අද විපක්ෂයට ගිහිල්ලා කරකියා ගන්න ෙදයක් නැතුව 
අසරණ ෙවලා කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ජඩකම්, 
කුපාඩිකම් නිසා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාට විපක්ෂෙය් ඉන්න 
සිද්ධ වුෙණ් කියන එක ෙහොඳට මතක තබාගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කිරීම් නතර කරන්න. ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් 

මංගල කථාව කරන්ෙන්. ඒ කථාව කරන්න එතුමාට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ නිසා තමයි අද ෙබෝක්කු කටවල් ගැන කථා කරන්න සිද්ධ 

වුෙණ්. හැබැයි විනයක් තියාගන්න. මන්තීවරු හැටියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් විනයක් තියාගන්න. ෙම්ක උත්තරීතර සභාවක්. ජාතික 
වශෙයන් තීන්දු ගන්න සභාවක්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ගෙම්දී 
කරපු ඒ ජඩ වැ ඩ ෙමෙහේදී කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට අමතක ෙවනවා, ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුත්තලම් දිස්තික්කය සඳහා 
ෙම් අය වැෙයන් විෙශේෂත්වයක් දක්වලා තිෙබනවාය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ෙම් ලබා දී තිෙබන ශක්තියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමා සහ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාටමත් මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
සුළු කාර්මික උද ානයක් අපිට ලබා ෙදන්න ෙම් අය වැය හරහා 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ධීවර වරායක් අපිට ලබා ෙදන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. පරිසර සංෙව්දී කර්මාන්ත පුරයක් අපිට 
ලබා ෙදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අභ න්තර ගුවන් ෙසේවා 
සඳහා ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් අපිට ලබා ෙදන්න සැලසුම් සකස් 
කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය්දී පුත්තලම 
දිස්තික්කයට ලබා දී තිෙබන ශක්තියට, සහෙයෝගයට පුත්තලම 

දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙමොකද, මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ඒ ජනතාව කාලයක් තිස්ෙසේ දුක් 
විඳලා ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපත් පාලනයක් නිර්මාණය 
කෙළේ ඒ ජනතාවට ෙමවැනි ෙසේවාවක් නැවත ලබා ගන්නයි. 
එෙහම නම් ඒ ෙසේවාව නැවත ලබා ෙදන්න අවශ  වැඩ පිළි ෙවළ 
දැන් සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්දී තිකුණාමලයට ජල 
ජීවී වගා කලාපයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මම කියා 
සිටිනවා, පුත්තලම දිස්තික්කයත් ජල ජීවී වගා කලාපයක් 
පවත්වන්න ෙහොඳම දිස්තික්කයක් කියලා. එම නිසා අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
ෙහොඳින් ෙසොයා බලා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් සංචාරක 
කලාප කිහිපයක්ම ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ සංචාරක 
කලාපවලට අවශ  සියලුම පහසුකම් ලබා ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. සංචාරක කලාපයක් 
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම ස්ථානයක් තමයි ශී ලංකාෙව් 
කල්පිටිය අර්ධද්වීපය. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කල්පිටිය 
අර්ධද්වීපයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙනොෙවයි, ෙම් තරුණ මන්තීවරුන්ට අද විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, අපි කාබනික ෙපොෙහොර වැඩසටහන 
කියාත්මක කරමු කියලායි. අපි එකතු ෙවලා කාබනික ෙපොෙහොර 
වැඩසටහන කියාත්මක කරමු. අපි අලුත් මන්තීවරුන් හැටියට අපි 
කාබනික ෙපොෙහොර වැඩසටහන ෙයෝජනා කරමු. අපි ෙයෝජනා 
කරලා ගම්මානවල කාබනික ෙපොෙහොර හදමු. කාබනික 
ෙපොෙහොරවලින් නිපදවන පලතුරු ටික, එළවලු ටික විතරක් 
ෙනොෙවයි, තවත් පැළ වර්ග අපි ෙයෝජනා කරලා හදමු. එෙහම 
කරලා ෙම් රෙට් රසායනික දව  පාවිච්චි කරන එක අපි නැති 
කරමු. ඒ රසායනික දව  පාවිච්චි කිරීම නැති කරන 
වැඩසටහනකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි දැනටමත් පුංචි පුංචි 
ගම්මානවල ෙම් වැඩසටහන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. සමහර 
ෙව්ලාව ට ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. කාබනික 
ෙපොෙහොර හදන වැඩසටහනට මුදල් දායකත්වය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් අඩුෙවන් බව අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාම 
ඉල්ලීමක් කරමු, කාබනික ෙපොෙහොර හදන වැඩසටහනට අපිට 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න කියලා; මුදලක් ෙවන් කරලා ෙදන්න 
කියලා. ඒ මුදල ෙවන් කරලා අපි කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
එළවලු සහ අෙනකුත් දව  නිපදවූවාට පස්ෙසේ,  අපිට ෙම් රෙට් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙගොඩාක් අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් හරහා අපිට විෙද්ශ විනිමය 
වැඩිෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, විෙද්ශ රටවල්, 
විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපය ෙම් වන විට කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
නිපදවන එළවලු සහ පලතුරුවලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩි මුදලක් දීලා කාබනික ෙපොෙහොරවලින් 
නිපදවන එළවලු සහ පලතුරු මිලදී ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
සූදානමින් ඉන්නවා. එම නිසා අපිට ෙවෙළඳ ෙපොළක් හැදීම සඳහා 
අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරමු. 
ෙමොකද, ඒක ෙම් රෙට් අද යුගෙය් අවශ තාවක් හැටියට අපි දකින 
නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම ෙක්න්ද කර ෙගන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන ෙකොට, ව ාපාර පාග්ධනය සඳහා 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය හරහා සකස් කරලා 
තිෙබනවා. සුළු හා මධ  පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයන්ට ණය මුදල් 
ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් පමණක් ෙනොෙවයි, මුල  
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සැලසුම්කරණය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ අෙළවි කම උපාංග 
සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒකට මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කරලා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒකට සැලසුම් සහිත 
වැඩ පිළිෙවළක් අපිට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාවත් 
එක්ක මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ නිපදවන හැමෙද්ටම ෙවළඳ 
ෙපොළක් හැදීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, අපිට අලුත් අෙළවි කම සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් ෙවනවා හා සමානව අපිට ෙවළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කිරීම 
සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් අවශ  ෙවනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී 
අලුත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙග්නවා ෙවළඳ ෙපොළ හදන 
වැඩසටහනත් අපිට කියාත්මක කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම 
සුළු කාර්මික උද ාන දිස්තික්කයකට ඉතාමත් වැදගත් කියලා මම 
හිතනවා. එක ගමකට ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ගම් පෙද්ශයකට, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨා සයකට, එෙහම නැත්නම් එක 
ආසනයකට එක සුළු කාර්මික උද ානයක් සෑදීම ඉතාමත් වැදගත් 
ෙවනවා. අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කය ගත්තාම ගාම නිලධාරි වසම් 
549ක් තිෙබනවා; පාෙද්ශීය සභා 10ක්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 16ක් තිෙබනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම දිසත්ික්කය ගැන කථා කරන්ෙන් 
ඒ දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ෙවලා පැමිණි 
මන්තීවරෙයක් විධියටයි. ජාතික ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා 
හා සමානවම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. පුත්තලම 
දිස්තික්කය ගත්තාම කෘෂිකර්මය, ධීවර කර්මාන්තය, සත්ත්ව 
පාලනය, සුළු හා මධ  පරිමාණ අෙනකුත් කර්මාන්ත තිෙබනවා; 
ස්වයං රැකියාවල නිරතවන්නන් ඉන්නවා; ෙපොල් ආශිත කර්මාන්ත 
තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තවලට අමතරව ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
විෙශේෂ ෙදයක් අද මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ තමයි අෙප් 
පෙද්ශෙය් තිෙබන මැටි ආශිත කර්මාන්ත. අෙප් පෙද්ශෙය් මැටි 
ආශිත කර්මාන්ත වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උළු 
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත තිෙබනවා. ෙමය පරිසර හිතකාමි 
නිෂ්පාදනයක්. උළු නිෂ්පාදනෙය්දී පරිසරයත් එක්ක ගැෙටන 
ෙකොට අද අපට  විශාල පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම ඒ පරිසරයත් එක්ක බැඳුණු අනිකුත් 
කර්මාන්ත කරෙගන යන්ෙන් ෙකෙහොමද කියලා මතක් කර ගන්න 
ඕනෑ. පරිසරය ආරක්ෂා කරනවාය කියලා එක වරටම කර්මාන්ත 
කඩා වැෙටන විධියට තීන්දු තීරණ ගත්ෙතොත්,  ගම ආපස්සට 
යනවා; ගෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා; විෙශේෂෙයන්ම රට 
ආපසස්ට යනවා. ඒ නිසා උළු නිෂ්පාදනය  හා මැටි ආශිත 
කර්මාන්තත්, අනිකුත් කර්මාන්තත් කරන ෙකොට - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව කථාව සංවිධානය කර ගන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

උළු නිෂ්පාදනය කරන අමු දව යක් හැටියට මැටි ලබා ගන්න 
ෙකොට අද එක එක ආයතනවලට -ෙපොලීසියට හා අනිකුත් 
ආයතනවලට- විශාල වශෙයන් කප්පම් දී ෙගන, මුදල් දී ෙගන 
කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ 
ආපු වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ නිසා මා අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, සියලුෙදනාම ඒක රාශි ෙවලා ෙම් කර්මාන්ත 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා.  ඒ සඳහා  උළු කර්මාන්තකරුවාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
මැටි ලබා ගන්නා කමෙව්දය හරිහැටි සකස ් කරන්න ඕනෑ. 
ඊළඟට, මැටි පවාහනය සඳහා අපි හරි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඊට අදාළ අනිකුත් අමු දව  වන, දර, 
ෙතල් හා තවත් අවශ  ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් ඒකරාශි කර ගැනීම 
සඳහා ඒ කර්මාන්තකරුවාට වැඩි ශක්තියක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න ඕනෑ.  

අද ඇස්බැස්ෙටෝස් ෂීට් තහනම් කර ෙගන යනවා. එෙහම නම් 
අපට ෙම් රෙට් උළු නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. උළු නිෂ්පාදනය වැඩිෙයන් සිද්ධ කරන්න නම් , 
පරිසරය ආරක්ෂා කරනවා හා සමානවම උළු නිෂ්පාදනය සඳහා 
අවශ  අමු දව  ලබා ගන්න වැඩ සටහනක් කියාත්මක කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තව කරුණු කාරණා රාශියක් 
කියන්න තිෙබනවා. මා හිතනවා, අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ  
යටෙත් කථා කරන ෙකොට ඒ එක් එක් කර්මාන්ත සම්බන්ධෙයන් 
අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් 
අමාත තුමාට මෙග් ස්තුතිය, පශංසාව පිරිනමන ගමන්ම මා 
කියන්න ඕනෑ,  අද තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් සිටිමින්  ලබා 
ෙදන ශක්තිය ෙම් අලුත් ආණ්ඩුෙව් වැඩසටහනට, අලුත් 
ආණ්ඩුවට ඉදිරියට යන්න ඉතාම පෙයෝජනවත් වන බව. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් ඉතා වැදගත්. හැබැයි, ඔෙහේ නිකම් 
කෑ ගහන්ෙන් නැතුව, අර්ථවත් විධියට, විනයගරුක විධියට, 
වැදගත් විධියට, යහපත් විධියට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රටට ආදර්ශයක් වන විධියට වැඩ කටයුතු 
කරන්න. වැදගත්, උගත් අය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ රාජපක්ෂ වැඩසටහන ආෙයත් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්න එපා  කියලා. ඒක ෙම් රටට හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක ෙවනස් කෙළේ.   

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම මෙග් ෙගෞරවනීය 

ස්තුතිය ඔබතුමාට පිරිනමනවා. මෙග් මංගල කථාව කරන්න  මාස 
තුනක පමණ කාලයක් ෙබොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තුසහගතව  
ඉඳලා, මාස තුනක් පුරාවට ෙපරුම් පුරලා, අද දවෙසේ  ෙම් අය වැය 
විවාදයත් එක්කම මෙග් මංගල කථාව කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා 
සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වන දා 
උෙද් 7.00 ඉඳලා සවස 4.00 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙයන් 
99,762ක  මනාප  ලබා දීලා මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න කටයුතු 
කළ හක්මණ, කඹුරුපිටිය, මාතර, ෙදවිනුවර, වැලිගම, අකුරැස්ස 
සහ ෙදනියාය යන ආසනවල සියලුම ජනතාවට ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරන්න මා කැමැතියි.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  අය වැය විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවද්දී මට මතක් ෙවනවා, සාමාන  පුද්ගලයකු විධියට 
මා එළිෙය් ඉඳෙගන ෙම් අය වැය විවාද දැකපු විධිය, ඒ කාල ෙය් 
මා අය වැය ගැන සහ පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන හිතපු විධිය, ඊට 
පස්ෙසේ මා මාධ ෙව්දියකු විධියට අවුරුදු 15ක් පමණ ස්වාධීන 

1257 1258 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රූපවාහිනි ෙසේවෙය් වැඩ කරද්දී ඒ කාලය ඇතුළත අය වැය දැකපු 
විධිය. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නවක මන්තීවරයකු විධියට අද 
ෙම් අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවද්දී ෙම් අය වැය ෙවනස් 
විධියකට මට ෙපෙනමින් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් කරලා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජන නායකයා විධියට පත් වුණා. 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව හදන විට, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ලබා දීලා තිබුණු මහා විශාල ෙපොෙරොන්දු ටික, ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට දීලා තිබුණු මහා ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තු ටික 
එකින් එක ගරා වැෙටමින් පවතින  බව යළි යළිත් අෙප් දෑස්වලට 
ෙපෙනමින් පවතින කාලයකයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  මා 
ෙම් අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දුවලට 
අනුව, ගැබිණි මාතාවට රුපියල් විසිදහසක් ෙදන එක,   පාසල් යන 
දරුවාට පහසුකම් ලබා ෙදන එක, විශ්වවිද ාල ශිෂ යාට පහසුකම් 
ලබා ෙදන එක,  රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් දසදහසක් ලබා ෙදන 
එක,  විවිධ වෘත්තිකයන්ට විවිධ පහසුකම් ලබා ෙදන  එක ගැන 
නැවත වතාවක් ආපස්සට කල්පනා කරලා බලන විට අපට එකම 
එක ෙදයයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ තමයි ජනතාව ඉල්ලූ ෙද්යි, ෙම් 
ආණ්ඩුව ලබා ෙදන ෙද්යි අතර මහා විශාල පරතරයක් තිෙබන 
බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක හරියට අර ''අළු 
ෙකෙසලුයි, ෙකොණ්ඩ කටුයි'' වාෙග් වැඩක්. මිනිස්සු ඉල්ලුෙව් 
එකක්, ෙම් ආණ්ඩුව දුන්ෙන් තව එකක්. ෙම් අය වැය තුළිනුත් ඒක 
නිසියාකාරව අපට හරි විධියටම ෙපන්නුම් කරලා ඉවරයි. ෙම් අය 
වැය තුළිනුත් මිනිසුන්ට අවශ  ෙද් ෙනොෙවයි, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය  ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ මැතිවරණයට එන විට  
ජනවාරි 8වැනි දා දුන්නු බලාෙපොෙරොත්තු ටික තව ටිකක් වැඩි 
කරලා, තව ටිකක් ශුද්ධ පවිත කරලා, අලංකාර කරලා මිනිසුන්ෙග් 
ඔළුව මත පටවලා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ෙවනස් වුණු 
රජයක් පිහිටුවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙදද්දී, අෙප් රෙට් මිනිස්සු 
අතිවිශාල පිරිසක් ෙම් රජය ෙකෙරහි බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
තිබුණා. ෙපෞද්ගලිකව ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ඡන්දය දුන් මිනිස්සු පවා ආපහු සැරයක් හිතුවා, ''ෙකොෙහොම වුණත් 
ෙම් ආණ්ඩුව අපි ෙවනුෙවන් යහපත් ෙදයක් කරයි'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම 
අපට ෙපනී යන එක කාරණයක් තිෙබනවා. ඡන්දය  දීපු මිනිස්සු 
ඉලක්ක කර ෙගන  ෙනොෙවයි, ඡන්දයට උදවු කළ මිනිස්සු  
ඉලක්ක කර ෙගන ඒ අයට සහන සපයන අය වැයක් බවට ෙම් අය 
වැය පත් ෙවලා ඉවරයි.  අෙනක් පැත්ෙතන්, ''ජනවාරි 8වැනි දා  
මහා විප්ලවය'' කියලා හිතන, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
රාජ  නායකත්වෙයන් අයින් කරන,  ඒ විජාතික බලෙව්ගවල,  
ඩයස්ෙපෝරාෙව් වුවමනා එපාකම්වලට උත්තර සපයන අය වැයක් 
බවට ෙම් අය වැය පත් ෙවලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අපි එකින් එක කථා කරන්න ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
ඔළුව මත පැටවූ ඒ මහා බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්න අතෙර්, ෙම් 
සභාව අද වාහන ෙවන්ෙද්සියක් බවට පත් ෙවලා අවසානයි. 
හැෙමෝම කියන්ෙන්, ''වාහන, වාහන, වාහන, වාහන" කියලා. එක 
පැත්තකින් කියනවා ''ෙතල් මිල'' කියලා. තව පැත්තකින් කියනවා 
''වාහන'' කියලා. වාහනයක මිල රුපියල් ලක්ෂ හෙත් සිට රුපියල් 

ලක්ෂ විසිඑකක් දක්වා වැඩි ෙවලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

''වාහනයකුත් අරෙගන තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක  දින චර්යාව 
ගත කරන්න පුළුවන් ආර්ථික සැලැස්මක් අපි හදනවා'' කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට දුන්නා. හැබැයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාහනයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි තරුණයා, වාහනයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි පවුෙල් සාමාජිකයා, ඔවුන්ෙග් වාහන 
බලාෙපොෙරොත්තුව කිෙලෝමීටර් දස දහස් ගණනක් ඈතට අත්හැර 
දමා ඉවරයි.  

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල විශාල පමාණයකින් අඩු 
ෙවලා තිබියදී,  ඒ ෙතල් මිෙල් වාසිය ජනතාවට ෙදනවා ෙවනුවට, 
ඒ ෙතල් මිෙල් වාසිය රෙට් ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා 
ෙවනුවට, ෙම්  ආණ්ඩුව මැතිවරණය සඳහා තමන්ට උදවු උපකාර 
කළ මිනිසුන් පිනවීම සඳහා විවිධ බදු සහන ලබා ෙදමින්, 
තමන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් ඉටු කර ගන්න අය වැයක් බවට ෙම් අය 
වැය පත් කර  ඉවරයි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්  එයි. 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ෙම් රට සුරපුරයක් බවට පත් 
කරයි. රැකී රක්ෂා වැඩි ෙවයි. අෙප් විරැකියාව අඩු ෙවයි. ආදායම් 
තත්ත්වය වැඩි ෙවයි. උද්ධමනය පහත යයි'' කියලා දැන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්නක් එක්ක  අලුත් සිහින ෙලෝකයක් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුව හදලා ඉවරයි. බදු සහන දීලා, ඉඩම් 
සහන දීලා, විවිධ සහන දීලා විෙද්ශිකයන් එයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව නැවත වතාවක් අෙප් ඔළුව මත ෙම් ආණ්ඩුව 
පටවා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ගැනත්  
කල්පනා කර බලන්න. ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල ආෙයෝජනයන්  
සිදු කළ සංවර්ධිත රටවලට දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙවනත් රටක ආෙයෝජනය කරලා ඒ ලාභය තමන්ෙග් 
රටට ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවාට වඩා ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
රෙට් ආරක්ෂාව ගැන තවදුරටත් හිතන්න  සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  
එවැනි තත්ත්වයක්  අද මුළු ෙලෝකයටම උදා ෙවලා ඉවරයි.  අද 
වන ෙකොට ෙනදර්ලන්තෙය් විනාඩි පහෙළොෙවන් පහෙළොවට 
පවෘත්ති විකාශය ෙවනවා. ෙනදර්ලන්තය කියන්ෙන්  මීට කලින් 
මනුෂ  ෙල් දැකපු රටක් ෙනොෙවයි. "ආරක්ෂා වන්න,  
ආරක්ෂාකාරී තැන්වලට යන්න;  පරිස්සම් වන්න,  තස්තවාදින් 
පස්ෙදෙනක් ඇවිත් ඉන්නවා" වැනි පවෘත්ති  අද වනවිට මුළු 
ෙනදර්ලන්තය පුරාම විනාඩි පහෙළොෙවන් පහෙළොවට  විකාශය 
ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල, 
සංවර්ධිත රටවල  අද පධානම අෙප්ක්ෂාව ෙවලා  තිෙබන්ෙන් 
තමන්ෙග් රටවල් තස්තවාදින්ෙගන් ෙබ්රා ගැනීමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයනුත් යම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. "ජාතික ආරක්ෂාවට  ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
කරන්ෙන් ඇයි?" කියලා  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා පශ්න  කරනවා අප දැක්කා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව ෙවන තැනකට පැටවිලා ඉවරයි; 
ජාතික ආරක්ෂාව ෙවන තැනකට නතු ෙවලා ඉවරයි.  තස්තවාදය 
තිබුණු රටක්  හැටියට  අපි  ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
වැඩිපුරම හිතන්නට ඕනෑ.  තසත්වාදය ආපහු සැරයක් යම් යම් 
තැන්වලින් ඉලිප්පී එන කාල වකවානුවක ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන්  අපි මීටත් වඩා හිතන්න ඕනෑය කියන එකයි අෙප් 
අදහස,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
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[ගරු  එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 
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අද වන විට යාපනය අර්ධද්වීපය පුරාම ෙපෝස්ටර් අලවලා 
තිෙබනවා. ආපහු සැරයක් ෙකොඩි ඔසවලා තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් 
පසුව ඊළාම් ෙකොඩිය එසවුණු පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්කයි. 
යුද්ධෙයන් පසුව පභාකරන්ෙග් ෙපෝස්ටරයක් ඇලවුණු පළමුවන 
අවස්ථාව ෙම්කයි. පභාකරන්ව ආපහු සැරයක් උඩට උස්සලා 
තියලා ඩයස්ෙපෝරාෙව් ඕනෑ එපාකම් ඉෂ්ට කරන ගමන්, ෙබෝම්බ 
පහාර 137ක් එල්ල කරලා, මනුෂ   ඝාතන කරන්නට කටයුතු 
කරපු  එම ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරන් ඇතුළු සහචරයන් සමරන්න 
ෙම් රට ඇතුෙළේ ඉඩකඩ හැදුෙව් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව අප 
ආපහු සැරයක් අහන්න කැමැතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
රට ෙබ්රා ගත්  රණ විරුවන් ආපහු සැරයක් දඟෙගට අරෙගන 

යන ගමන්,  රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන් වාෙග්ම, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂලා වෙග් අය වට කරන්න හදන ගමන්, ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව නැවත ආපස්සට ඇදෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් 
අය වැය ගැන කථා කරන ගමන්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ගැනත් අපි 
කථා කරන්නට ඕනෑ.  ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට ආපහු සැරයක්  අපට බැරියර් මැදින්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න සිදුෙවයිද කියලා  අප දන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් වන අප සියලුෙදනාම ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු 
ෙවලා එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇති වීම වළක්වන්නට කටයුතු 
කරන්න  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම  ආපහු සැරයක්  ෙම් 
කාරණය ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
ආණ්ඩුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්,  රෙට් ආරක්ෂාව ඒ විධියටම  
පවත්වාෙගන යන  ගමන් අෙප්  රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කටයුතු 
කරයි  කියලායි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අපට 
ෙපෙනනවා හරියටම ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන්, "ඇහැල මල් පිෙපයි, 
පිට කසයි" වාෙග් බව. මිනිස්සු ඉල්ලනවා එක ෙදයක්, ආණ්ඩුව 
ෙදන්ෙන් තව ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුෙණ් 
මිනිස්සු විධියට, වම අගයන මිනිස්සු විධියට අප එක ෙහළාම ෙම් 
අය වැය පතික්ෙෂේප කරනවා.  අපි කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
හදලා ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඉල්ලන ෙද්වල් ෙදන්න නම්, ෙම් 
ෙපොෙළොවට අවශ  ෙද් කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව සූදානම් ෙවන්න 
ඕනෑ කියලායි. ඡන්දෙය්දී තමන්ට උදවු කළ මූල  ආයතනවලට, 
ඡන්දයට උදවු කළ මහා පරිමාණෙයන් ව ාපාර කරන මිනිසුන්ට, 
ඡන්දයට උදවු කළ තමන්ෙග් ෙහන්චයියලාට සලකන අය වැයක් 
බවට ෙම් අය වැය පත් කර තිෙබනවා. සාමාන  ජනතාවෙග්, 
තුන්වැනි පන්තිෙය් මිනිසුන්ෙග් බඩට එක සැරයක් ෙනොෙවයි, 
ෙදතුන් සැරයක්ම පහර ෙදන අය වැයක් බවට ෙම් අය වැය පත් 
ෙවලා ඉවරයි. ඒ නිසා ෙමයට  අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  
 

 
[பி.ப. 4.26] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் 

இரண்டாவ  வாசிப்பின்மீதான விவாதத்திேல என் ைடய 
க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதப் 
ெபற் த்தந்தைமக்காக தலாவதாக என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நா  எதிர்ேநாக்கிக் 
ெகாண் ந்த மிக ேமாசமான காலகட்டம் இந்த வ டம் 
ஜனவாி 8ஆம் திகதி க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . 
எங்க ைடய ேதசத் க்கு இன் ெமா  சுதந்திரத்ைத, 
வி தைலையப் ெபற் க்ெகா த்த அந்த ஜனவாி 8ஆம் 
திகதிய மாற்றத் க்கு ன்ேனா யாக இ ந்  பங்களித்த 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி நான் 
இந்த வர  ெசல த் திட்ட விவாதத் க்குள் வ கின்ேறன்.  

நகரம் - urban -, கிராமம் - rural - அேதேபால ேதாட்டம் - 
estate என்ற அ ப்பைடயிேல எங்க ைடய நாட் ன  
ச கப் ெபாரளாதாரக் கட்டைமப் ப் பகுப்பாய்  ெசய்யப் 
ப கின்ற . அந்த வைகயிேல இந்தச் ச கப் ெபா ளா 
தாரத்திட்டம் வகுக்கப்ப கின்றேபா  இந்தத் ைறகள், 
நீண்டகால அ ப்பைடயிலான திட்டத்தி ம் கு ங்கால 
அ ப்பைடயிலான திட்டத்தி ம் எந்த அள க்கு உள்வாங்கப் 
பட் க்கின்றன என்ற அ ப்பைடயிேல நான் என் ைடய 
விவாதத்ைதத் ெதாடர்வதற்கு வி ம் கின்ேறன். இந்த வர  
ெசல த் திட்டம் வதி ம் நகரம், கிராமம் என்ற பிாி கள் 
ேபசப்ப கின்றன. ஆனால், எங்ேகேயா  ஒ  ைலயில் ஓாி  
வார்த்ைதக க்குள் ெப ந்ேதாட்டத் ைற என்ப  வைரய க் 
கப்பட்டதாக இ க்கின்ற .  

ஜனவாி 8ஆம் திகதி இந்தப் திய ஆட்சி மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வந்  ஓகஸ்ட் 17ஆம் திகதி இந்த நாட் க்கான 
நல்லாட்சிையப் பலப்ப த் வதற்கு எங்க ைடய மக்கள் 
பலத்த எதிர்பார்ப் க்க டன் இந்த அரசாங்கத் க்குத் தங்க  
ைடய ஆதரைவ வழங்கினார்கள்.  
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Sir, there is no Quorum in this House.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන් ෙකොට ගණපූරණයක් ෙනොමැති වූෙයන්, 
ෙබදුම් සීනු ශබ්ද කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 

පසුව ගණපූරණයක් තිබුෙණන්- 
 பாரா மன்றம் கணக்கிடப்பட் , கூட்ட நடப்ெபண் 

இல்ைலெயனக் கண்டதனால், பிாி  மணி அ க்கப்பட 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 பிறகு, கூட்ட நடப்ெபண் இ ந்ததனால் - 
 
Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 

Bells were ordered to be rung. 
Later, a Quorum being present- 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 

ன்னர் குறிப்பிட்ட ேபால, இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வ ம் நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் என்ற அ ப்பைடயிேல 
நகரத்ைதப் பற்றிய விடயங்கள், கிராமத்ைதப் பற்றிய 
விடயங்கள் திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிேல ன்ைவக்கப் 
பட் ந்தேபா ம் ேதாட்டங்கள் பற்றிய அத்தைகய ஒ  
தன்ைமையக் காண யாதி க்கின்ற . இந்தப் திய 
நல்லாட்சி அரைச நாங்கள் உ வாக்கியேபா , அதற்கு 
எங்க ைடய மக்கள் தங்கள  ரண ஒத் ைழப்ைப 
வழங்கினார்கள். பாாிய எதிர்பார்ப் கேளா ம் தங்க ைடய 
வ ங்காலம் ெதாடர்பான கன கேளா ம் அவர்கள் இந்தப் 
பயணத்ைத, இந்த நகர்ைவ ன்ென த்தனர்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you continue with your speech. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ஆனா ம், அந்த எதிர்பார்ப் க்கள் ஈேட வ  என்ப  

இன்  எந்த மட்டத்திேல இ க்கின்றன என்  பார்க்கும் 
ேபா , ஒ  ேகள்விக்குறியான நிைலேய ெதன்ப கின்ற . 
இங்ேக ஒன்ைறத் ெதளிவாகக் குறிப்பிடேவண் ம். இந்த நா  
சுதந்திரமைடவதற்கு ன்னர் அந்நியர  ஆட்சியிேல 
எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கள் அ ைமகளாக 
வழிநடத்தப்பட்டார்கள். ஆனால், சுதந்திரத்தின் பின்னர் 
இன் ம் அந்த நிைலைமேய ெதாடர்வெதன்ப  கவைலக்குாிய 
ஒன்றாகக் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, இந்த நாட் ேல 
இந்த 180 வ ட காலத்திற்கு ேமற்பட்ட ஓர் இனமாக 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல வாழ்கின்ற இந்த மக்களின் 
ேதைவகைள ம் அபிலாைசகைள ம் மாறிமாறி வந்த 
அரசுக ம் தைலைமத் வங்க ம் ஏன் கண் ெகாள்ள 
வில்ைல? என்ற ேகள்விைய இங்கு எ ப்ப 
ேவண் யி க்கின்ற .   

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த 
பச்ைசக் கட்சியாக இ க்கலாம், நீலக் கட்சியாக இ க்கலாம். 
அந்த இரண் ன் ஆட்சியின்ேபா ம் எங்கள் மக்களி ைடய 
அபிலாைசகள், எங்கள் மக்களி ைடய ேதைவகள் 

றக்கணிக்கப்பட்  அவர்கள் அ ைமகளாகேவ ெதாடர்ந்  
வழிநடத்தப்பட்  வந்தி க்கின்றனர் என்பதைன இங்கு 
ேவதைன டன் ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம்.  இன்  அந்த 
நிைலைமயி ந்  மாறி பச்ைசக் கட்சி ம் நீலக் கட்சி ம் 
ைகேகார்த் க்ெகாண்  ேதசிய அரசாங்கம் என்ற 
பயணத்திேல ெசல்கின்றேபா ம் எங்கைள மீண் ம் 
ஓரங்கட் கின்ற . அவ்வாறான ஒ  ெசயற்பாட் ைனேய 

இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ெவளிப்ப த் வதாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் 
ேசர்ந்த இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கைள ன்னிைலப் 
ப த்தக்கூ ய அந்தச் ச கமான , இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற மிகக் கீழ்மட்டத்திலான, குைற அபிவி த்தி 
ெகாண்ட ஓர் இனமாகக் காணப்ப கின்ற . இ  கடந்த 
காலங்களில் ெவளியிடப்பட்ட LLRC அறிக்ைகயி ம் 
ெதளிவாக எ த் க்காட்டப்பட் க்கின்ற . அவ்வாேற 
இலங்ைகயிேல ன்ைவக்கப்ப கின்ற, அல்ல  நாங்கள் 
எ த் க்ெகாள்கின்ற எல்லாப் ள்ளிவிபரங்களின்ேபா ம் 
இதைனத் ெதளிவாக அறியக்கூ யதாக உள்ள .   

குறிப்பாக, இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார ாீதியான சில 
சுட் கைள இங்கு எ த் ச்ெசால்ல வி ம் கிேறன். நாட் ன் 
கு ம்பெமான்றின  சராசாி மாதாந்த வ மானம் 45,878 

பாயாக இ க்கின்றேபா , நகரத்தி ள்ள கு ம்ப 
ெமான்றின் சராசாி வ மானம் 69,880 பாயாக ம் 
கிராமத்தி ள்ள கு ம்பெமான்றின் சராசாி வ மானம் 41,478 

பாயாக ம் காணப்ப கின்ற . ஆனால், அந்தத் 
ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற கு ம்பெமான்றின் சராசாி 
வ மானம் 30,200 பாயாகக் காணப்ப கின்ற . அேதேபால் 
வ ைமநிைலச் சுட் ைய நாங்கள் எ த் ப்பார்த்தால், 
நாட் ன  சராசாியான வ ைம நிைல 6.7 தமாக 
இ க்கின்றேபா , நகரத்தில் அ  2.1 தமாக ம் கிராமத்தில் 
அ  7.6 தமாக ம் காணப்ப கின்ற . ஆனால், 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் அ  10.9 தமாகக் 
காணப்ப கின்ற . இ  அவர்க ைடய ெபா ளாதார 
நிைலைமயாக உள்ள . சுகாதார நிைலைம ெதாடர்பாக ஓாி  
சுட் கைளப் பார்ப்ேபாமாக இ ந்தால், 5 வயதிற்குக் 
குைறவானவர்களில் வளர்ச்சி குன்றிய நிைலயி ள்ள 
சி வர்கள் நகரத்தில் 13.8 தமாக உள்ளேபா  கிராமத்தில் 
அ  16.2 தமாக இ க்கின்ற . ஆனால், ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதியிேல அ  40.2 தமாகக் காணப்ப கின்ற .   

இந்த நாட் ல் எ த்தறி   95.7 தமாக இ க்கின்ற . 
ஆனால், எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல அ  86.1 

தம் என்ற கீழ்மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . இன்  
நாங்கள் digital கத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற 
இவ்ேவைளயிேல, இ்ந்தக் கணனி - computer பயன்பா  
நாட் ல் 24.2 தமாக இ க்கின்றேபா  ேதாட்டப் பகுதியில் 
அ  ெவ மேன 8.8 தமாகேவ காணப்ப கின்ற . நான் 
இந்தப் ள்ளிவிபரங்கைள ன்ைவத்ததன் காரணம், 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின்மீ  கவனம் ெச த்தேவண் ய 
அவசியத் வத்ைத ெவளிப்ப த் வதற்காகவாகும். நாங்கள் 
எம  ேதசத்ைத ச க, ெபா ளாதார ாீதியாக 
கட்டைமத் க்ெகாண்  அதைன அபிவி த்தி ேநாக்கிக் 
ெகாண் ெசல் கின்றேபா  நகரங்கள், கிராமங்கள் 
வளர்ச்சியைடவதற்குச் சமனாக இந்தத் ேதாட்டத் ைறயில் 
இ க்கின்ற ச க ம் வளர்ச்சியைடய ேவண் ம். அதற்குத் 
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிலான ெகாள்ைக ம் 
ெசயற்பா க ம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன இந்தச் 
சைபயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் 
என்ற அ ப்பைடயிேல நாங்கள் பகுப்பாய்  ெசய்கின்றேபா  
ேதாட்டத்திற்குக் ெகா த்தி க்கின்ற க்கியத் வம் என்ன 
என்பைதப் பார்க்க ம். மைலநாட்  திய கிராமங்கள்,   
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான ஒேரெயா  ேநர யான அைமச்சு அந்தப் 
பகுதிக்கு ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அந்த அைமச்சுக்கு 
ெமாத்த அரச ெசலவினமாக ஒ க்கப்பட்ட 686.8 மில் யனில் 
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[ගරු ෙව්ලු කුමාර්  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 27 

0.04 தம் மட் ேம ஒ க்கப்ப கின்ற . இதைன ஒவ்ெவா  
காலகட்டத்தி ம் அந்தத் ைறையத் திட்டமிட்ட 
அ ப்பைடயில் ஒ க்குகின்ற ெசயற்பாடாகேவ  நான் 
க கின்ேறன். ேதசிய மட்டத்தில் இயங்குகின்ற கல்வி 
அைமச்சு, சுகாதார அைமச்சு, மகளிர் மற் ம்  சி வர் 
அ வல்கள் அைமச்சு ேபான்ற இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற 
அைனத்  ேதசிய அைமச்சுகளின  ெகாள்ைக வகுத்த  

ந் ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைற ஒ க்கப்பட் க் 
கிற . அதற்கு உாித்தான அைமச்ெசான்  உள்ள  என்ற 
வைகயிேல ஒ  திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்ப கின்ற 
ெசயற்பா  ெதாடர்ந்  நைடெப கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
நிைலயி ந்  நாங்கள் வி பட ேவண் ம். இந்தக் 
காலகட்டத்திேல இதி ந்  வி பட ேவண் ய ேதைவ 
எமக்கு ஏற்பட் க்கின்ற .   

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்த 
ெகாள்ைகப் பிரகடன உைரயிேல, "இ  இந்த நாட் க்கு 
ஏற்பட் க்கின்ற - கிைடத்தி க்கின்ற இ திச் சந்தர்ப்பம்" 
எனக் குறிப்பிட்டார். அந்த வைகயில், ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மக்கள் ெபா த் ப்ெபா த் , காத்தி ந்  காத்தி ந்  
நம்பிக்ைக ைவத்  ெதாடர்ச்சியாக ஏமார்ந் ேபான 
நிைலயிேலேய உள்ளார்கள் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல 
ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம்.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
என் ைடய ேநரத்தில் 5 நிமிடங்கள் எ க்கப்பட்  

விட்ட . அதைன எனக்குத் தரேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் கூ தலாகத் 

தரலாம். 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
நான் உைரைய இப்ேபா தான் ஆரம்பித்ேதன். எனேவ, 

தய ெசய்  5 நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  

எங்க ைடய ேதாட்டத் ைற ெதாடர்பாக மிக க்கியமாக 
நான் குறிப்பிடேவண் ய விடயம், அந்த மக்களின் 
காணி ாிைம ெதாடர்பான பிரச்சிைனயாகும். எம  நா  
சுதந்திரமைடந்த பின் ம் இந்த மக்கள் ‘பத் க்குப் பத்  அ ’ 
அளவான 'லயன்' அைறயிேலேய வா கின்ற, காணி ாிைம 
யற்ற, ட் ாிைமயற்ற ஒ  ச கமாக டக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். இ  இந்த நாட் க்ேக ஒ  சாபக்ேகடாகும். 
இதைனயிட் , இ வைர ஆட்சிக்கு வந்த ஒவ்ேவார் அரசும் - 
தைலைமதாங்கிய தைலவர்க ம் ெவட்கப்பட ேவண் ம். 
அரசின் ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில்  "10 வ டங்க க்குேமல் 
கு யி ப்பவர்க க்கு காணி ாிைம வழங்கப்ப ம்" என்  
கூறப்பட் ள்ள . அவர்கள் 180 வ டங்க க்கு ேமல் இந்த 
நாட் ல் இ ந் ம் அந்தக் காணி ாிைம அவர்க க்கு 

ைறயாக வழங்கப்படாதி க்கின்ற . இந்த 180 வ டத் 

க்குள் எங்க ைடய ச கம் பல்ேவ  பாிணாமங்களிேல 
வளர்ச்சி அைடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட 
ச கத்தில் ர் கமாக இ க்கின்ற சகல க்கும் காணி 
உாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன இந்தச் 
சைபயிேல பிேராிப்பேதா , ெப ந்ேதாட்டத்தி க்கின்ற 
சிக்கலான காணி வளங்கள் ெதாடர்பான நைட ைறகைளக் 
ைகயாள்வதற்கு விேசடமானெதா  ஆைணக்கு ைவ 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன ம் இந்தச்  சைபயிேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், மைலயகப் பிரேதச டைமப் க்காக 1,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அ  திய 
கிராமங்கைள உ வாக்குவதற்காகும் எனக் குறிப்பிடப் 
ப கின்ற . ேசாிப் ற மக்க க்காக ஓாிலட்சம் அலகுகள் 
ெகாண்ட டைமப் த் திட்ட ம் அரச, தனியார் 
ஊழியர்க க்காக 1,50,000 அலகுகள் ெகாண்ட டைமப் த் 
திட்ட ம் அைமக்கப்ப ெமனக் கூறப்பட் க்கின்ற . 
எந்தெவா  திட்டமிட்ட அ ப்பைட ம் இல்லாமல், தர கள் 

ைமப்ப த்தப்படாமல் ெவ மேன பாய் 
அ ப்பைடயிேல 1,000 மில் யைன ஒ க்கி குைறந்த 
ெசலவிேல  கட்டப்ப ெமன்ற ஒ  தன்ைம இங்கு 
ெவளிப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . இ  எங்கள் மக்கள் 
மத்தியிேல பாாிய சந்ேதகத்ைத ம் அவர்க ைடய எதிர்காலம் 
ெதாடர்பான ேகள்விக்குறிைய ம் ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
எனேவ, அ  ெதாடர்பாக ஒ  விளக்கத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்க ேவண் ெமன ம் அ  ைறைமப்ப த்தப்பட்  
அதன் திட்டமிடல் எவ்வா  நைடெப ெமன்பைத ம் இந்தச் 
சைபக்கு ன்ைவக்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், எங்க ைடய இைளஞர், வதிகளின் ேவைல 
வாய்ப் ப் பிரச்சிைனைய இங்கு ெதளிவாக நான் குறிப்பிட 
ேவண் ம். கடந்த அரசாங்க காலத்தின்ேபா  

ன்ைவக்கப்பட்ட, 3,172 ஆசிாிய உதவியாளர்க க்காக 
இந்த அரசாங்கத்திேல விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டேபா  
16,000 இற்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர், வதிகள் 
விண்ணப்பித்தி ந்தார்கள். அதி ந்  ேவைலயின்ைம 
யான , ேதாட்டப் பகுதிகைள எவ்வள ரம் ஆட் ப் 
பைடக்கின்றெதன்ப  ாிந்தி க்கும். இந்த ஆசிாிய 
உதவியாளர்க க்கு ெவ மேன 6,000 பாய்தான் 
ெகா ப்பனவாக வழங்கப்படவி க்கின்ற . அதற்ேக 16,000 
ேபர் விண்ணப்பித்தி க்கிறார்கெளன்றால் அந்த இைளஞர், 

வதிகளின  மனநிைலைய ம் அவர்க க்கு ஏற்பட் க் 
கின்ற தாக்கத்ைத ம் நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
எனேவ, மைலயகப் பகுதியி க்கின்ற இைளஞர், 

வதிகளின் நிைலைம ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தி, விேசட 
திட்டெமான்ைற ஏற்ப த்தி இந்த நாட் க்கின்ற சகல 

ைறகளி ம் அவர்க க்கு  ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா ப்பைத உ திப்ப த்த ேவண் ெமன ம் இந்த 
அைவயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, கல்வித் ைற மற் ம் மகளிர், சி வர் 
அபிவி த்தி, பாைத அபிவி த்தி, தபால் ேசைவகளின் 
அபிவி த்தி என ஒட் ெமாத்த மைலயகத்தின் அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாகக் கவனம் ெச த்தி அந்தச் ச கத்ைத ன்ேனற்ற 
ேவண் ம். அதற்காக விேசட ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  
ெவான்ைற ஏற்ப த்த நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
என் ைடய ேவண் தலாக ன்ைவக்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்த ஜனநாயக ேதசத்திேல இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் நல்லாட்சியிேல நாங்க ம் ஒ  ச கமாக 
ஒன் ேசர்ந்  ைகேகார்த்  பயணம் ெசய்  ெகாண் க் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கின்ேறாம். ஆகேவ, எங்கைள ம் ேதசிய நீேராட்டத்தில் 
அைழத் ச்ெசல் ங்கள்! எங்கைளத் ேதசிய நீேராட்டத் 
தி ந்  ஒ க்குகின்ற ெசயற்பா கைள  ன்ைவக்காதீர்கள்! 
எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டப் பிேரரைணகைள 
மீள்பாிசீலைன ெசய் ங்கள்! எனக் ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 

 
 
[අ.භා. 4.45] 

 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාව 

විෙශේෂෙයන්ම උපෙයෝගි කර ගන්නවා, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා දීපු ජයගහණයට 
ෙමන්ම, නැවත වාරයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීමට මා 
හට වරම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත් අනුරාධපුර දිස්තික් කෙය් 
ජනතාවට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරන්න. 

අද දවස අෙප් රෙට් ඉතිහාසගත වන දවසක්. ෙමොකද, මා 
දන්නා පරිදි ෙලෝක ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මුදල් 
ඇමතිවරයකු විසින් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, ඒ අය වැය විවාදයට 
ගන්න ෙවලාෙව් එතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් භාර 
දීලා තිෙබනවා. අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 44ෙදෙනක් 
මුදල් අමාත වරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අත්සන් 
කරලා අද පස් වරු 3.30ට ගරු කථානායකතුමාට භාර දුන්නා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, අෙප් 
රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවලා අධ ාපනයට සියයට 5.6ක්- [බාධා 
කිරීමක්] ෙවන ෙද් ඔබතුමා බලාෙගන ඉන්න. බලාගන්න, ඡන්දය 
ගන්න දවෙසේ ෙවන ෙද්. එෙතක් කථා කරන්න එපා. "ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් 10ෙදෙනක් එහා පැත්තට ඇවිල්ලා ඡන්දය ෙදනවා" 
කියලා සභානායකතුමා කිව්වාට, තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙගන 
ඉන්න විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට අරෙගන ඡන්දය ගන්න 
ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් කීෙදෙනක් ඇවිල්ලා ෙම් 
පැත්ෙත් වාඩි වනවාද කියලා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, "සියයට 5.6ක් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කළාය" කියලා මුළු රටම ෙනොමඟ යවලා, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවලා, ලබා දුන් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුව කඩ කරලා, අසත  පකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
තමයි අපි කනගාටු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම සතුටින් තමයි 
ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට අත්සන් කෙළේ. 

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය කෘෂි කාර්මික 
දිස්තික්කයක්. මට ෙපර කථා කරපු පුත්තලම් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කරන්න එපා" කියලා. ගරු 
සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඔබතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ 
ෙවයි ෙම් කාරණයට. අද ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත් කථා කරන 
"සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු රට" නිර්මාණය වුෙණ් ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය හරහායි. අද අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු 
මුළු රෙට්ම ඉන්න ෙගොවි ජනතාව ඉතාම කලකිරීමට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. "ඉදිරිෙය්දී වී ෙගොවිතැන 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?" කියලා ඔවුන් තුෂ්ණිම්භූත ෙවලා 
ඉන්නවා. ෙමොකද, අද වන ෙකොට වී ෙගොවිතැන වාණිජ ෙභෝගයක් 
හැටියට තමයි අෙප් පෙද්ශවල කරන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, පුත්තලම් දිස්තික් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ එතුමාෙග් මතයද, එෙහම නැත්නම් ඒක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මතයද, එෙහමත් නැත්නම් ඒක යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් මතයද කියලා රටට පකාශ කරන්න කියලා. 
ෙමොකද, රුපියල් 25,000ක මුදල් වවුචරයක් ලබා දීෙමන් 
ඉදිරිෙය්දී -තව වර්ෂ ගණනාවක් යද්දි- ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගොවියාට අහිමිෙවයි කියන සැකය ජනතාව තුළ තිෙබනවා. ෙම් 
හරහා තමයි ෙගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් වුෙණ්.  

ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීම ගැන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් 
කන්නෙය් ෙපොෙහොර ෙබදා හැරීෙම් ගැටලු අදටත් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රජය හැටියට ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරලා, ඒක නිවැරදි කරන්න. මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පසු ගිය රජයන් පසු ගිය වර්ෂ 
ගණනාවම ලබා දුන්නා වාෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම 
ගැන නැවත සලකා බලන්න කියලා. ෙම් සඳහා ඔබතුමන්ලා 
ෙවනත් කමයක් පාවිච්චි කරනවා නම්, සියලුෙදනාට සාධාරණ 
කමයක් පාවිච්චි කරන්න. ෙමොකද, ෙපොෙහොර සහනාධාරය අයින් 
කිරීම හරහා රටට ඇති වන ආර්ථික පාඩුව සහ ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකයට සිදුවන පාඩුව ඉතාම විශාලයි. පසු ගිය වර්ෂෙය්දී 
කාබනික ෙපොෙහොර සඳහා ෙවන් කළ රුපියල් බිලියන 3ක මුදල 
ෙමවර අය වැය තුළින් රුපියල් බිලියනය දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා. කාබනික ෙපොෙහොරවලට ෙවන් කර තිෙබන මුදල අඩු 
කිරීම තුළින් වී ෙගොවියන් සහ අනිකුත් ෙගොවියන් ආරක්ෂා 
කරන්නද ෙම් රජය කටයුතු කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් ෙවන 
පරමාර්ථයක් උඩද කියන කාරණා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

මුදල් අමාත වරයා පසු ගිය දවසක ෙදරණ අංශක 360 
වැඩසටහනට ඇවිල්ලා කිව්වා, "වී ෙගොවිතැනින් ෙගොවියා අයින් 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙවනත් ෙබෝග සඳහා ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ" කියා. 
ඒක එක රැයකින් කරන්න පුළුවන් පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් කාලයක් ෙම්  කුඹුරුවල ෙසෝයා වගා 
කළා. තව  කාලයක් ගර්කින් වගා කළා.  කාලයක් තල වගා කළා. 
 හැබැයි, අද වනෙකොට ඒ සියල්ල අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙගොවියා තුළ ඇති වුණ අස්ථාවරභාවය තුළ ෙහේන් ෙගොවිතැනක් 
හැටියට කරපු බඩ ඉරිඟු වගාව ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් දිස්තික්කෙය්  
සියයට 40යි කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන නැවත සලකා බැලීමක් 
කරන්න. ඒ හරහා එළවලු ෙගොවියාට පහර වදිනවා වාෙග්ම 
එළවලු මිලත් ශීඝෙයන් ඉහළ යන වාතාවරණයක් ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ඇති ෙව්වි. රුපියල් 1,200ට ෙපො ෙහොර  ගත්තා. 
අරෙගන එළවලු වගා කර තමයි අද  අපි ෙම් කථා කරන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගනාෙව්. ඒ පිළිබඳව නැවත නැවතත් සිතා බලන්න. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. ඒ නිසා එළවලු මිල ඉහළ 
යනවා. ඒ වාෙග්ම වී සඳහා  ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු 
සහතික මිල රුපියල් 50ක් ෙවද්දි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා, නාඩු සඳහා ෙදන සහතික මිල රුපියල් 38 දක්වා අඩු  
කරන්න. කීරි සම්බා කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් 
දුන්නාට කී  ෙදෙනක් කීරි සම්බා වගා කර තිෙබනවාද කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සංගණනයක් කර බලන්න. පසු ගිය කන්නවලදී 
වී මිලදී ගැනීම ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙකොයි තරම් දුරට 
සාධාරණව සිදු වුණාද කියාත් කල්පනා කර බලන්න. වර්ෂ 
ගණනාවකට පස්ෙසේ - අවුරුදු දහයකට පස්ෙසේ - ජනතාව 
වැඩිෙයන්ම පීඩාවට පත් වුෙණ් ෙම් අවුරුද්ෙද් වී මිල දී ගැනීෙම් 
කටයුතුවලදීයි. ෙම් ගැන ආණ්ඩුව අවධානය ෙයොමු කරයි කියා 
මම හිතනවා. ෙම් හරහා  ෙගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් වුණා. ෙගොවි 
සංවිධාන වටා ෙගොවියන් ඇවිල්ලා ෙරොක් වුණා, ඔවුන් ඒක රාශී 
වුණා. ඇළ ෙව්ලි පද්ධතිය ඔවුන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සුද්ද කළා. ෙම් 
සියල්ල ඉදිරිෙය්දී අකිය වන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ එක්කම  
රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද කියා අපි ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි. කරුණාකර 
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ඒ  ගැන ෙම් රටට කියන්න. ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් - අෙප් ආණ්ඩුෙවන් - රුපියල් 
350ට ෙපොෙහොර දීලා,  වගා හානි සඳහා කරන ලද රක්ෂණය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 150ක් අය කළා. එෙහම රක්ෂණ කමයක් 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෙද්ශගුණය සහ  කාලගුණය ඉතාම 
ශීඝෙයන් ෙවනස් වුණු නිසයි. ඒ අනුව අර්ධ හානි සඳහා 
අක්කරයකට රුපියල් 6,500ක් ෙගව්වා. පූර්ණ හානි සදහා 
අක්කරයකට රුපියල් 10,000ක් ෙගව්වා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්ථාවරය සහ ඒ වැඩ පිළිෙවළ රටම දැන 
ගන්නා ආකාරෙයන් අපට පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි.  

ඒ එක්කම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කිව්වා, "ෙමවර අය වැය ඉතාම සතුටුදායක අය වැයක්" 
කියා. හැබැයි, වී ෙගොවිතැන, එළවලු ෙගොවිතැන කරන පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාව ෙමවර අය වැය ගැන අසතුටුයි. 
දකුෙණ් සහ උඩරට  ෙත්, රබර් වාෙග්ම ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන 
සියලුම කණ්ඩායම් ෙමවර අය වැය පිළිබඳව අසතුටුයි. අෙප් 
කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා  ධීවර කර්මාන්ත ය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා.  ධීවරයින් ෙමවර අය වැය ගැන අසතුටුයි කියා 
එතුමාත් කිව්වා. ෙමොන පදනම මත ෙම් සියල්ල නිවැරැදිව 
කියාත්මක වනවාය කියලා ආණ්ඩුව  පකාශ කරනවාද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත්ම ශක්තිමත් තැනකට ඇවිල්ලා තිබුණු 
රාජ  ෙසේවය ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්කම කඩා 
වැටුණා. රාජ  ෙසේවය මුලින්ම කඩා වැටු ෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා සිදු වුණු ෙවනසත් එක්ක රාජ  ෙසේවකයා ආරක්ෂා 
කරන්න පුළුවන් කිසිම පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම හරහායි. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් සඳහා ආණ්ඩුව අවධානය ෙයොමු කරයි කියා 
මම හිතනවා. ඒ එක්කම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේ ඉඳලා විෙව්චනය කරනවා. හැබැයි, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට අය වැය විෙව්චනය කිරීෙම් කිසිම අයිතියක් 
නැහැ කියන එකයි අපි දරන ස්ථාවරය වන්ෙන්. ඔවුන් තමයි 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ඒ කරපු ෙවනෙසේ ෙකොටස්කාරයින් 
වන්ෙන්. ඔවුන්ට සිංහෙයෝ වාෙග් ජනතාව ඉස්සරහට යන්න බැරිව 
ඉන්න ෙවලාවක අය වැය විෙව්චනය කර ජනතාව තුළට යාම 
ඉතාම අසාධාරණ කියාවලියක්.  

අද ෙම් රට වැටිලා ඉන්න තත්ත්වයට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් වග කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා ෙමවර අය වැය ජනතාව 
පතික්ෙෂේප කර තිෙබන බව. තමන් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙහොඳයි 
කියා ආණ්ඩුවම රූපවාහිනිෙය් සහ ගුවන් විදුලිෙය් ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් දමනවා අපි දැක්ෙක් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවටයි. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක මීට අවුරුදු 30කට, 40කට ඉස්ෙසල්ලා කර 
තිෙබනවාද කියා. අපි ඒක විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙවෙළඳ 
දැන්වීම් දමා කියනවා,  "අපට ෙෂෝක් අය වැයක් දුන්නා. ෙම්ක 
තමයි යන්න ඕනෑ මාර්ගය" කියා. තමන්ෙග් අය වැය ෙහොඳ නම්,  
තමන්ෙග් අය වැය ජනතාව පිළිගන්නවා නම් තමන් 
අෙළවිකරණය සඳහා ඒ මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ඇස්තෙම්න්තු තුළ ෙබොරු අය වැයක් සමාජගත 
කිරීමට වාෙග්ම අස්ථාවර රටක් බිහි කරන අය වැයක් සමාජ ගත 
කිරීමට මුදල් අමාත ාංශය හරහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද 
කියා. ෙමොකද, ඒ වියදම දරන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශය හරහායි. ෙම් 
වාෙග් ඉතාම අස්ථාවර තැනකට අෙප් රට අරෙගන යමින් 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව ජනතාව ඉතාම 
අස්ථාවරව බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන රජෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා  ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලමින් මට කාලය 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිය සහ ෙගෞරවය 
පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.56] 

 
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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ අෙප් තරුණ 

මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකු අර්ථවත්ව, තර්කානුකූලව කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දක, හය මාසයක කාලයක් ෙදස බලා 
ෙනොෙවයි.  මා මිත අනුරාධපුරෙය් ගරු මන්තීතුමා වී මිලදී ගැනීම 
ගැන කථා කළා. 2014දී වී අෙළවි මණ්ඩලය මුළු ලංකාෙවන්ම 
මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් වී ෙමටික් ෙටොන් 4,000යි.  මා ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව  ඇමති විධියට කටයුතු කළ කාලෙය් අපි වී මිලදී 
ගැනීම වැඩි ෙකරුවා. අපි ෙමටික් ෙටොන් එක්ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්දහසක් මිලදී ගත්තා. 2009 සිට 2014 වනතුරු වී මිලදී 
ගැනීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියන එක අෙප් තරුණ ගරු 
මන්තීතුමන්ලා දැන ගන්න. ඒ අවස්ථාෙව් රෙට් විශාල වංචාවක් 
වුණා. ෙමොකක්ද වංචාව? ෙම් රෙට් භාණ්ඩාගාරෙයන් වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 3,200ක් දීලා තිබුණා. ඒ එක්කම 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] Point of 
Order එකකට ඇෙරන්න මා අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ඊළඟට, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ඇතුළු බැංකුවලින් ඒ 
අවස්ථාෙව් රුපියල් මිලියන 9,200ක් අරෙගන තිෙබනවා. 
එතැනත් මුදල් වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම ගැන 
අපරාධ පරීක්ෂණ අංශවලින් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. විශාල 
ඇස්තෙම්න්තු හැදුවාට ඒ අවස්ථාෙව් විශාල ෙලස මුදල් ගසා කෑම් 
වුණා. ඒ පරීක්ෂණ ඉදිරිෙය් සිදු ෙවයි. ඒ නිසා ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුතු නිසියාකාරව සිදු ෙව්වි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු 
අගාමාත තුමා ෙම් රෙට් දියුණුව ඇති කිරීම සඳහා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් මාසෙය් 05 
වැනිදා එතුමා පධාන කරුණු 05ක් පකාශයට පත් කළා. ඒ කරුණු 
05 තුළ මා දුටුවා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන, රට නංවන 
මහා සමාජ වැඩ පිළිෙවළක්. එවැනි දැක්මක්  ඉදිරිපත් වනවා 
දැක්ෙක් අවුරුදු 30කට, 40කට පසුවයි. එතුමාෙග් දැක්ම තුළින් 
ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව්? ඉදිරි අවුරුදු 05 තුළ රැකියා අවස්ථා 
දසලක්ෂයක් දීම. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඉදිරි අවුරුද්දක 
කාලයක් ගැන ෙනොෙවයි. ෙමවර අය වැය අනුමත වුණායින් 
පස්ෙසේ ජනවාරි ඉඳලා විවිධ ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය වන ආකාරයට 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව රැකියා ලක්ෂ 10ක් ෙදනවා. ෙමය එක 
පක්ෂයකට අයිති ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන් පක්ෂ රාශියක් එක්කාසු ෙවලයි. රෙට් දුප්පත්කම 
නැති කරන්න,  තරුණ අසහනය නැති කරන්න, තස්තවාදය 
නැවත ෙම් රෙට් ඇති ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්නයි ෙම් රජය 
පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජෙය් නව වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ගාම 
රාජ  කමය ඇති ෙවලා රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් එනවා. ඒත් එක්කම ගෙම් දුප්පත්කම නැති කරන්න 
ඕනෑ.  

දුප්පත්කම කියන්ෙන් ආර්ථික දුප්පත්කමයි. අෙප් ගම්වල 
ඉන්න ජනතාව අදහස්වලින් ඉතාමත් ධනවත් අය. ඉතාමත් 
උත්තරීතර සමාජයක්. ඒ නිසා ඒ සමාජය දියුණු ෙවන්න නම්  
විවිධ ක්ෙෂේතවලින් අෙප් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ. හැම 
ක්ෙෂේතයක්ම දියුණු වන කමයක් අද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සකස් කර තිෙබන ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන මම කරුණු පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

තුන්වැනි කාරණය ගාමීය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව විශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම.  කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් කටුගම්ෙපොල ආසනය සඳහා පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් විමධ ගත අරමුදල්   රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දුන්නා. 
සෙහෝදර මන්තීවරු කවුරුත් දන්නවා ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10න් 
සියයට 40ක් -රුපියල් ලක්ෂ 4ක්- ගැහුවා කියන එක. ෙකොන්තාත් 
එක ගමට දුන්ෙන් නැහැ. ගෙම් ජනතාවට සංවර්ධනය දුන්ෙන් 
නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ හයයි වියදම් කෙළේ. ෙමවර  දින 100 තුළ ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 10 දුන්ෙන් ෙමෙහමයි. ෙමොනවාද ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කියලා අපි ගෙම් අයෙගන් ඇහුවා. මෙග් කියන හැඟීෙමන්  ඒ 
අයත් සහභාගි ෙවලා තව රුපියල් ලක්ෂයක විතර වැඩ කරලා ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 10 පතිඵලය  ලබා ගත්තා. ජනතා සහභාගිත්වෙයන් 
සංවර්ධනය කරනවාය කියන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ තුළ තමයි 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා  සහ අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා එක්ක අෙප් රජය කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා තරුණ මන්තීවරු විධියටයි මම කථා කරන්ෙන්. මම 
1977 ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකෙනක්. මම ෙම්වා 
ඔක්ෙකොටම මුහුණ දීලා තිෙබනවා;  දැකලා තිෙබනවා. අපි 
හිතන්න ඕනෑ. දර්ශනය අනුව මිසක් අන්ධෙයක් වාෙග් 
මතවාදයන්ට බහින්න එපා. ඔබ ගමට යන්න ඕනෑ. ගෙම් ජනතාව 
ආර්ථික වශෙයන් නැගිට්ෙට් නැත්නම් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
සිදු වුණු දූෂණ අෙප් පැත්ෙත් ෙවන්න පුළුවන්. මම සහතිකයක් 
ෙදනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය්දී මම කථා කළ ෙකෙනක්. එදා 
අරලියගහ මන්දිරෙය් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී  විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන 
මම ෙම් පැත්තට කථා කරද්දී  ඇහුවා  හීෙනන්ද ආණ්ඩුව 
ෙපරෙළන්ෙන් කියලා. අපි සදාකල් බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, බලය තාවකාලිකයි. ඒ 
හීෙනන්ද කියලා ඇහුව අය, හෙයන් පහක බලය තිබිලා  කඩා 
වැටුණා; ෙපරළුණා. ඒ අයට අධිකරණය ඉදිරියට යන්න ෙවනවා. 
ෙලෝක නීති ධර්මයක් තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතර ශාලාව තුළ ඔබ 
අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීෙම්දී බුද්ධිමත් වන්න. 
බුද්ධිමත්ව අපි ෙම් රට හදමු. ඔෙබ් හතුෙරෝ අපි ෙනොෙවයි. අෙප් 
හතුරා දුප්පත්කමයි. ඔෙබ් හතුරා බඩගින්න. ෙබොරුවට උතුෙර් 
ජාතිවාදය ගැන කථා කරන්න එපා. ජාතිවාදය ෙනොෙවයි, 
ලාංකිකෙයක් විධියට කථා කරන්න. ගරු මන්තීවරුනි, මම තුන් 
වතාවක් යාපනයට ගියා. මම වනජීවී අමාත ාංශය භාරගත්තාට 
පස්ෙසේ එක වතාවක් ගියා. ෙම් අමාත ාංශය තුළින් මම  මුළු උතුරු 
පළාතම integrate වන විධියට සංචාරක ව ාපාරය ඇතුළු විවිධ 
ක්ෙෂේත සංවර්ධනය කරනවා. අද යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් සියයට 
32ක් සිංහල ළමයි ඉන්නවා. මම පුදුම වුණා. ෙමන්න 
සෙහෝදරත්වය. This is what, Mr. Deputy Chairman of 
Committees, we have to build up as Sri Lankans. You are 
also participating that. Today, we are proud to see a Tamil 
leader as the Leader of the Opposition. Do not talk about 
radicals. ඒ යුගය ඉවරයි. ඒ යුගය නැති කරලා ලාංකිකෙයෝ 
විධියට ඉන්න රටක් හදන්න කියලා තරුණයන් විධියට 
ඔබතුමන්ලාට මම කියනවා; අවවාද කරනවා.  

ඊළඟට, ගාමීය වතුකරෙය් ජනතාවටත් මධ ම පන්තිෙය් 
ජනතාවට සහ රජෙය් ෙසේවකයින්ටත් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ෙදනවා; 
we are going to give the ownership of properties. ඒකයි අපට 
ඕනෑ කරන්ෙන්. ඒ අයිතිය දුන්ෙන් නැත්නම් මෙග් කියන 
හැඟීමකින් ණයක් ගන්න බැහැ. ඒ භූමිය අයිති නැත්නම්, ඒක 
බැංකුවට තියලා ණයක් අර ෙගන දියුණු ෙවන්න බැරි නම් 

කඩදාසියක් විතරක් ෙමොකටද? ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපි ඒ 
පවුල් එළවන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අයට අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 
ගණනක් වන ඒ ජනතාවට ඒ භූමිෙය් අයිතිය අපි ෙදනවා. ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න.  

ඊළඟ කාරණය ශක්තිමත් මධ ම පන්තියක්. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය්  ඇෙමරිකාෙව් හරි, ජපානෙය් 
හරි, ෙකො ෙහේ හරි දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුඩා හා මධ ම 
පන්තියයි.  ඔවුන් තමයි ආර්ථිකෙය් ජීවනාලිය. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් රෙට් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? පන්ති කිහිපයක් ඇති තරමට 
ෙහොඳට හම්බ කළා. ඇති නැති පරතරය එන්න එන්න වැඩි වුණා. 
ෙමන්න ෙම්කට අපි විරුද්ධයි. අපි කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? එක 
පන්තියක කිහිප ෙදෙනක් හම්බ කරලා ඔවුන් මහා ධන 
කුෙව්රයින් ෙවලා ස්විස් බැංකුවල සල්ලි දමන අය ඇති කිරීම 
ෙනොෙවයි. කුඩාම -පහළම- පන්තියත් අපි උඩට ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
මධ ම පන්තියත් උඩට ෙගෙනන්න ඕනෑ. කර්මාන්ත , කෘෂි 
කර්මාන්ත , සංචාරක කියන අංශ දියුණු කරන්න ඕනෑ. ගෙම් 
ෙපොඩි ෙහෝටලයක් දාලා හම්බ කරන ෙකනාෙග් ඉඳලා සියලුෙදනා 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් ඒ දර්ශනය තුළ 
අපි කටයුතු කරනවා. අපි රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදනවා. අපි විවිධ 
ව ාපෘතිවලට, වෘත්තීය අංශයට තැනක් ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් ළමයින් කලා 
උපාධියක් අරෙගන ෙමොකද කරන්ෙන්? වර්ජනය කරනවා. ඒ 
අහිංසක ළමයින්ෙග් අධ ාපනය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම එකට හවුල් ෙවන්න ඕනෑ. කලා 
උපාධියක් ගත්තු ළමයි පසු ගිය කාලෙය් නියමිත විෂයයක් නැතිව 
අවුරුදු පහක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල නිකම් වාඩි ෙවලා 
සිටි බව මම දන්නවා. ෙම් කමයද සමාජයකට, රටකට හරි 
යන්ෙන්? නැහැ. අපි ඒ ළමයින්ට  වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ෙදමු. 
ඒ ළමයින් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවන් කරමු. ෙම් රටට හරි 
යන්න නම්, ඒ ළමයින් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවන් කරලා 
ගනිමු.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම දිසා ඇමතිවරයකු 
විධියටත්, පධාන අමාත වරයකු විධියටත් වැඩ කරපු ෙකෙනක්. 
වයඹ පළාත් සභාෙව් අධ ාපන ඇමති විධියට මම එම පළාෙත් 
දරුවන්ෙග් අධ ාපනය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. ගුරුවරුන් 
පත් කරද්දී මම ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් බැලුෙව් නැහැ. දක්ෂ 
අයට තැන දුන්නා. මම කමිටුවක් පත් කළා. ටියුටරි -පන්ති- 
පැවැත්වූවා පෙහේ ශිෂ ත්ව විභාගයට ෙපනී සිටින ළමයින් 
ෙවනුෙවන්. අපි එම විභාගෙය් පතිඵලවලින් බස්නාහිර පළාත 
පරාජය කළා. ඔය තරුණ මන්තීවරුන් ෙම්වා දැනගන්න. ඒකයි 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට, ශිෂ ත්ව 
විභාගෙය් වයඹ පළාෙත් සමත් ලකුණු මට්ටම 141 ෙවද්දී 
බස්නාහිර පළාෙත් සමත් ලකුණු මට්ටම 138ට බැස්වූවා. ඒකයි 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. පධාන ඇමතිවරුන්ට මහා බලයක් 
තිෙබනවා. ෙබෝක්කු කානු හදන එකම ෙනොෙවයි පළාත් සභාවලට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභාව කියන්ෙන්, තස්තවාදය පවා 
නැති කරන්න පුළුවන් කමයක්. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා 
පළාත් සභාවට ගිෙය්ත් ඒකයි. තරුණ මන්තීතුමන්ලා වන ඔබට 
අවෙබෝධයක් ලබා දීමයි මා ෙම් කියන්ෙන්.  

පළාත් සභාවලට තිෙබනවා, අසීමිත බලයක්. මතක 
තියාගන්න, ජනාධිපතිටවත් බැහැ එයට ඇඟිලි ගහන්න. කාටවත් 
ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. ෙම් අය ඒ බලය පාවිච්චි කරන්න දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමතැන කෑ ගහනවා බලය මදි කියලා. No, I am telling 
you, under the Thirteenth Amendment, you have enough 
powers. But, what is your vision? You have no vision. You 
have no vision to implement these and give the benefits to 
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the poor people. But, I did it. Since I did it, I am talking 
about it and I also know how to do it. අෙප් අගමැතිතුමා ඇතුළු 
රජය විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලනය ඈත් කරලා 
පරිපාලනයට දක්ෂ අය පත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 
තමයි ඉස්සරෙවලාම ගුරු වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දුන්ෙන්. ගෙමන් 
නාලන්ද විද ාලයට, ආනන්ද විද ාලයට එන කමය අපි කඩමු. ඒ 
සඳහා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා හදපු සැලසුම කුමක්ද? ගෙම් පාසල 
දියුණු කිරීමයි සැලසුම. මෙග් ෙග් ළඟ තිෙබන පාසල -[බාධා 
කිරීමක්] සංඛ ා ෙල්ඛන අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලාට තර්ක කළ 
හැකියි. ඉදිරිෙය්දී බලාගත හැකියි අප කරන ෙද්. අෙප් ළමයින්ට 
ෙහොඳ අනාගතයක් හැෙදන විධියට වෘත්තීය අධ ාපනය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා දැන් තර්ක කරනවා. 
අපිත් විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන තර්ක කළා. අපි ගෙම් පාසල දියුණු 
කරලා ළමයින්ෙග් ඥානයත් වැඩි කරන, වෘත්තීය අධ ාපනයක් 
තුළින් ආර්ථිකයත් දියුණු කරන තැනකට, ගුරුවරුනුත්, 
විදුහල්පතිවරුනුත් ෙගන එනවා. ඒක ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒකයි 
මා කිව්ෙව්, අපි ගම හදන්න ඕනෑ කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, ෙම් අධ ාපන ක්ෙෂේතය අවුරුදු ෙදකක් යද්දී එකී ඵල 
ෙනළන තැනට ෙගන එන බව. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ගම හදන්න ඕනෑ. 
අපි 2016දී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය උෙදසා රුපියල් බිලියන 
658ක් ෙදනවා. 2015දී දුන්ෙන් රුපියල් බිලියන 419යි. යටිතල 
පහසුකම් - infrastructure facilities - හදන්න ඕනෑ. කාටවත් 
සතයක්වත් ෙහොරකම් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග්. එෙහම වුෙණොත් ඔබතුමන්ලා පැමිණිලි කරන්න. අද 
ස්වාධීන, "අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාව" ඇති කර තිෙබනවා. ස්වාධීන, "ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව" ඇති කර තිෙබනවා. අෙප් පැත්ෙත් ෙකෙනකු 
ෙහෝ ෙහොරකම් කෙළොත්, කරුණු ඇතිව ගිහින් ෙකලින් පැමිණිලි 
කරන්න. මම ඔබතුමන්ලාත් එක්ක ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
රැස්වීෙම්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මම විපක්ෂෙය් සිටියදී කථා කළා 
වාෙග්ම අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් කථා කරනවා. මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය කිලිටි කරෙගන යන්න ෙනොෙවයි මා ආෙව්. ඉදිරිෙය්දී අපි 
ෙම් ගරු සභාව උත්තරීතර සභාවක් බවට, ඔබතුමන්ලාට ආඩම්බර 
විය හැකි සභාවක් බවට පත් කරනවා. ඔබතුමන්ලා එදාට කියාවි, 
කරපු ෙද් හරි කියලා. මම දන්නවා කාලයක් ගියාම ඔබතුමන්ලාත් 
ෙම් ගමනට එක්කාසු ෙවලා ඒවි කියලා. තාවකාලික මන්තීවරයකු 
ෙවලා එක වාරයක් සිටින එක ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලාෙග් යුතුකම 
වන්ෙන්. අටසැරයක්, දහසැරයක් දිනන්න පුළුවන් නම්, අන්න 
නියම මන්තී. අපි එෙහමයි ෙමහි ඉන්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත්, මමත් ඇතුළු ෙජ ෂ්ඨයන් ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙමහි ඉන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලාත් ජනතාවෙග් හදවතට බහින්න; 
ජනතාව එක්ක වැඩ කරන්න; ජනතාවට ෙසේවය කරන්න; අවංක 
ෙවන්න; කැප ෙවන්න. ඒකයි කරන්න ඕනෑ. එක වාරයක් 
මන්තීවරෙයක් ෙවලා  එන එක  මන්තීකමක් ෙනොෙවයි. 
මන්තීකමක් ගන්න ඕනෑ විශාම වැටුපක් ගන්නත්  ෙනොෙවයි. 
මන්තී ෙකෙනකු ෙවලා ඇවිත් ෙම්  උත්තරීතර සභාවට  නිගරු 
කරන්න එපා.  

එදා ෙමතැන විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිෙය්  මල් වඩම් 
ෙගනැත් තිබ්බා. මම  නැඟිටලා කිව්වා, ''බලන්න කී ෙදෙනක් 
මැෙරයිද?'' කියලා. ෙජයරාජ් පන්න්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා මැරුණා. 
සී.වී. ගුණරත්න මැතිතුමා මැරුණා. ඒ වාෙග් හතර ෙදෙනක් 
මැරුණා. ඒ මෘත ශරීර ෙගෞරවය සඳහා පහළ තිෙබන ශාලාවට 
ෙගනාපු ෙවලාෙව් මම ස්වාමීන්වහන්ෙසේට කිව්වා, 
"ස්වාමීන්වහන්ස, ෙම්ක මෘත ශරීරාගාර යක් ෙවලා ෙන්ද?'' කියලා. 
මම කිව්වා, ෙමතැන පිරිත් කියලා ශුද්ධ කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 

කාලෙය්  වි.ජ.මු. ෙලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා  තමයි කථානායක 
ෙවලා හිටිෙය්.  

අපි  ෙකෙනකුෙග් මතවාදයට වහල්වීම ෙනොෙවයි කරන්න 
ඕනෑ. අපි පුරවැසිෙයකු  විධියට හිතන්න ඕනෑ; මන්තීවරයකු 
විධියට හිතන්නට ඕනෑ. දර්ශනයක් තුළ ෙම් රට හදන්නට අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවමු. ආණ්ඩුවක් හදන්න අපට මන්තීවරු හය 
ෙදෙනක් ගන්න බැරිව ෙනො ෙවයි. මන්තීවරු හය ෙදෙනක් ගන්න 
අපට ෙල්සියි. නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්ෙව්, "මම ජාතික රජයකට එනවා" 
කියලායි.  අෙප් පක්ෂයට මන්තීවරු දහයක් ෙනොෙවයි, විස්සක් 
වුණත් ගන්න තිබුණා. ඒත් එතුමා කිව්වා, "අපි ජාතික රජයක් ඇති 
කරලා, ෙම් වාද ෙභ්ද නැති කරමු. ෙම් ෙදමළ ජාතිවාදය, සිංහල 
ජාතිවාදය, අන්තවාදය,  මුස්ලිම් වාදය  නැති කරමු"කියලා. 

මම තුන් වරක් යාපනයට ගියා. ලබන 17 වන දා මෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ශෙය්දී, මෙග් අමාත ාංශෙයන් උතුරු 
පළාතට කරන සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කරනවා. 
මෙග් අමාත ාංශය යටතට එනවා, marine sector  එක. ෙම් රෙට් 
තිෙබන සාමයත් එක්ක අපට පුළුවන් marine sector එක හරහා 
tourists ලාෙගන් මාලදිවයිනට වඩා වැඩි මුදලක් හම්බ  කරන්න.  
මම ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay.    

අපි ෙම් රෙට් දර්ශනයක් ඇතිව වැඩ කරමු. Marine sector 
එෙක් තල්මහ ඉන්නවා, ෙඩොල්පින් ඉන්නවා, dugong  ඉන්නවා, 
මාළු ඉන්නවා, corals තිෙයනවා. ෙම්වායින් ඇමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන තුන්දාහක් අවුරුද්දකට ගන්න පුළුවන්. මම කියන්ෙන් 
පිළිෙවළක් ඇතිව ෙම් ඔක්ෙකොම හදලා  සංචාරකයන්ෙගන් විශාල 
ආදාමක් ගන්න  පුළුවන් කියන එකයි.  

මීට හත්අට අවුරුද්දකට ඉසේසල්ලා Airport  එකට ආෙව් 
planes කීයද?  තිහයි,  හතළිහයි. අද සියයකට වැඩිෙයන් එනවා. 
Christmas  ෙවනෙකොට  එන   planes   ගණන  එකසිය පණහ 
ෙවයි. එතෙකොට Airport  එක ඉඩ මදි ෙවයි.  

Hon. Rauff Hakeem, toilet facilities in the Airport are 
inadequate.  This is a serious problem and I told this to 
the Hon. Nimal Siripala de Silva also.  We have to think 
about it seriously and  take necessary action. 

එන අවුරුද්ෙද් අහස් යාතා  250ක්  එයි. ඒ ආදායම අපට  
ඕනෑ.  ඒ ආදායම අපි ගන්නවා. අපි එෙහමයි  රට හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට විෙද්ශ විනිමය 
ඕනෑ. සල්ලි අච්චු ගහලා රට දියුණු කරන්න බැහැ. වැඩි ෙපොලියට 
සල්ලි අරෙගන වැඩ කරන්නත්  අපට බැහැ. අපි දියුණු 
ආර්ථිකයක් හදලා, අවුරුද්දක්, ෙදකක් යද්දී ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක්, ශක්තිමත් පවුලක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළට 
යනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි යනෙකොට කවුරුත් බලයි, 
''අන්න, හරි මාර්ග ෙය් යනවා'' කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටවත්, අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාටවත් ඇඟිල්ලක් දික් කරලා ෙහොරු කියලා 
කියන්න කාටවත් බැහැ. එතුමන්ලාෙග් ඒ පතිපත්තිය තුළයි අපි 
ඉදිරියට යන්ෙන්. ඒ පතිපත්තිය තුළ අපි කියා කරනවා. ඒක මතක 
තියා ගන්න. ෙම් වැඩ ඔක්ෙකොම කරලා අපි ෙම් රට හදනවා.  

1956දී ලී ක්වාන් යූ සිංගප්පූරුව හදද්දී කිව්ෙව්, “I take 
Colombo as a model city.” කියලායි. 1958දී එස.්ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිංහලයාෙග් කරුමයට 
ජාතිවාදය ආවා, සිංහල භාෂාව රාජ   භාෂාව කරන්න ගිහින්.  

ලී ක්වාන් යූ මැතිතුමා  Commonwealth Heads of 
Government Meeting  - CHOGM - එකට ගිහින් අද වාෙග් 
දවසක කිව්ෙව්:  

“When Singapore was created, I said that I take Sri 
Lanka’s Colombo as a model city. But, I am sorry to say 
that today racial problems have come up in Colombo. We 
are far ahead." And, in an insulting, humiliating tone he 
was saying, " So, is that the country you want? No!" 

ඒ නිසා ෙම් රට හදන්නට අපි  ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවමු. 
ඔෙබ්ත් නායකතුමා, අෙප්ත් නායකතුමා -ජනාධිපතිතුමා- අද 
CHOGM එක අමතනවා. දැන් රතු, නිල්, කහ  කියලා පක්ෂ 
නැහැ. අපි  ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා අෙප් රට සිංගප්පූරුවට වඩා 
ෙහොඳ රටක් කරනවා.  

1983දී වූ කනගාටුදායක සිද්ධිය උඩ අෙප් සංචාරකෙයෝ ටික 
මාලදිවයින ට ගියා. ඒ සංචාරකෙයෝ අපි නැවත ෙග්නවා. මුළු 
marine sector එක විතරක් ෙනොෙවයි, parks, wild parks, 
national parks ඒ ඔක්ෙකෝම දියුණු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපට 
සංචාරක ෙහෝටල් අවශ  කරනවා.  

මම සමුළුවකට මාලදිවයිනට ගියා.  ඒ ගිෙය් ජාත න්තර 
සමුළුවකට. ෙම් තරුණ මන්තීතුමන්ලාට දැන ගන්නයි කියන්ෙන්. 
මම හිටිය resort island  එෙක් ෙහෝටලෙය් කාමරයට ෙඩොලර් 
3,500යි. ඒ ෙහෝටලෙය් chief chef  තරුණයා මීගමුෙව්. ඒ 
ෙහෝටලෙය් ඒ තරුණයා ඇතුළු ලංකාෙව් අය ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ ළමයින් මම හමු වුණා. ඒ අය මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"සර්, අෙප් ෙහෝටල්වල ඉන්න ළමයින්ට ඉංගීසි බැහැ. ඒ ළමයින්ට 
ඉංගීසි කථා කරන්නට බැරි නිසා  ඈත් ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. 
මම දැක්කා ඒ ෙවනස. Foreignersලා complain කරලා.  

අපි අලුත් වෘත්තියක් පුහුණු කරනවා. මහින්ද සමරසිංහ 
මැතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් රුපියල් 15,000කට  මාසයකින් 
ඉංගීසි උගන්වනවා. අපි වෘත්තීය පුහුණුව ෙදනවා. ඒක මතක තියා 
ගන්න. අපට ඒ වා ෙග්  දහස ්ගණන ඕනෑ, විවිධ වෘත්තීන් සඳහා. 
එෙහම නම් ඔබටත් ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා ඔබෙග් පෙද්ශවල 
ළමයින්ට ඒ පුහුණුව ලබා දීලා -පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ- ඒ   
ළමයින්ෙග් අනාගතය හදන්න. ෙබොරුවට ෙම් සභාෙව් කෑ 
ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. ඒ ළමයින්ෙග් ආර්ථිකය දියුණු කෙළොත්, 
ඔබටත් ඒවා අනාගතෙය්දී තිෙයයි. ෙමවර අය වැෙයන් වෘත්තීය 
පුහුණුවට මුල් තැනක් දීලා ඒ සඳහා විශාල මුදලක් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මම මෙග් අමාත ාංශෙයන් පුළුවන් විධියට vocational 
training කරනවා. අපි ecotourism දියුණු කරනවා. මතක තියා 
ගන්න.  

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශෙය් 

වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාදෙය්දී මම කරුණු  ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
මම ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් රජෙය් නව දැක්ම; ෙවනස. අපි ඒ  ෙවනස 
තුළින් රෙට් හැම අංශෙය්ම කරන සංවර්ධනය හරහා ඉදිරියට 
යනවා. ඒ සියල්ල සඳහා අපි කාලයට ඉඩ ෙදමු.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
 
 
[අ.භා. 5.17] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 

2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප් ජාතික ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කරන 
මංගල අය වැය විවාදයට සහභාගි ෙවන්නට අද දින මටත් 
අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව මාෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය 
ඔබතුමාට පුද කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත තුමා  
නවක මන්තීවරුන් වන අපට ඉතිහාසය පිළිබඳ  කරුණු කාරණා 
අවෙබෝධ කරලා දීලා, අෙප් රට අපි ෙකොතැනටද ෙගන යා යුත්ෙත් 
කියන කාරණයත්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙබෙදන්ෙන් නැතිව එක් 
සිත්ව අපි සියලු ෙදනා යා යුතුයි කියන කාරණයත් ඉතා මනාව 
පැහැදිලි කරන්නට එතුමාෙග් කථාව අවස්ථාවක් කර ගත්තා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08වන දා ෙම් 
රෙට් සිදු වූ ෙවනසට ඌෙවන් පණ දුන් පුංචි නායකයකු  වන මට,  
අෙගෝස්තු 17වන දින පැවැති මැතිවරණෙයන් ෙම් අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ගත වුණු පාර්ලිෙම්න්තු  හතක කාලය තුළ 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දවලින් කටයුතු කිරීම නිසා ෙම් රෙට් 
අසංවර්ධනයට ෙහේතු  වුණු ඒ පක්ෂ ෙද්ශපාලනය, රෙට් යහපතට, 
රෙට් දියුණුවට පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන කාරණාවත්, 
ඒ කාලය තුළ සිදු වුණු අපරාධ නැවත ෙම් රෙට් සිදු ෙනොෙවන්නට 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්  ෙකෙසේද කියන කාරණයත් අවෙබෝධ 
කරෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
ඇතුළු ෙසසු පක්ෂ කිහිපයක් සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ 
නඟන්නට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ ෂ්ඨම සාමාජිකයා හැටියට 
කටයුතු කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  නායක රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා  -අෙප් අගාමාත තුමා-  කටයුතු කළා. 

2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් රෙට් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්නට යන සහන ෙමොනවාද කියන කාරණය  පිළිබඳව තමයි 
අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. නවක මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙත්රුම් 
ගන්නට ඕනෑ, ෙම් 2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අන්තර්ගත සියලු 
ෙද්ම කියාත්මක කරෙගන යෑෙම්දී ඉතිහාසෙය් සිද්ධ වුණු සිදුවීම් 
සියල්ල නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ බව. ඒ සියල්ල නිවැරැදි 
කරෙගන, ඒ නිවැරැදි කරන ෙද්වල්  රෙට් යහපත සඳහා 
පෙයෝජනවත් වන ෙලස කියාත්මක කිරීමට අවශ  කටයුතු 
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කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණ සිදුවීම් පිළිබඳව කථා 
කරලා, ඒ සිදුවීම්වලදී වුණ පාඩු පිළිබඳව කථා කරලා ඵලක් 
වන්ෙන් නැති බව අෙප් ගරු අගාමාත තුමා පැහැදිලි කළා. අපි ෙම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් රෙට් පණ 
අදින, එෙහම නැත්නම් ඉතාම අසාධ  තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
සිටින ආර්ථිකය නැමැති ෙරෝගියා සුවපත් කරන්නට පුළුවන්;  
නිට්ටාවට සුවපත් කරන්නට පුළුවන් කසාය ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා කියන ඒ අර්ථෙයන් එතුමා ඒක පැහැදිලි කළා. 
අප සියලු ෙදනාමත්, විපක්ෂයත් පිළිගත යුතුයි, අප ආර්ථික 
වශෙයන් විශාල පසුබෑමක සිටිනවාය කියන කාරණය. පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුළ සංවර්ධනයක් සිදු වුණාය කියලා ෙබොෙහෝ 
ෙදනා කියනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ෙදකක ෛදනික ආදායමක් උපයන සියයට 20ක පිරිසක් අෙප් රට 
තුළ ඉන්නවා. සංවර්ධනයක් සිදු වුණා නම් එවන් පිරිසක් ෙම් රට 
තුළ සිටිය යුතු නැහැයි කියන කාරණය මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා දීලා තිෙබන සහන පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එළවලු වගා කරන ෙගොවි ජනතාවක් 
ජීවත් වන පෙද්ශයක් වන අෙප් ඉහළ ඌෙව් ජනතාවට විශාල 
සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. පධාන කාරණය වන්ෙන් ෙමයයි. අෙප් 
ෙගොවි ජනතාව පුරුදු ෙවලා සිටින්ෙන්, එකම ෙභෝගයක් වගා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටයි.  එකම ෙභෝගය වගා කිරීම තුළ 
අස්වැන්න ෙනළන කාල වකවානුෙව්දී  විශාල වශෙයන් එකම 
ෙභෝගයක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට ඒ ෙභෝගෙයහි මිල 
ශීඝෙයන් පහළ යනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල අස්වැන්නක් එක පාර 
ලැෙබන ෙකොට ඒ අස්වැන්න ගබඩා කිරීෙම්  පහසුකම් 
ෙනොමැතිවීම  තුළ විශාල ආදායමක් ඒ පළාතට, රටට අහිමි 
ෙවනවා. ඒ නිසා 2016 වර්ෂය සඳහා වන ෙම්  අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ගබඩා පහසුකම් සඳහා අවශ  ශීතාගාර ඉදිකරන්නටත් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. මා කෘෂිකර්ම අමාත තුමාට එෙහම 
නැත්නම් මුදල් අමාත තුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් රටට විශාල 
වශෙයන් එළවලු සපයන ඌෙව් ජනතාව ෙවනුෙවන්  අවශ   
ශීතාගාර ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ තුළින් විශාල 
ආදායමක් රටට වාෙග්ම ඒ පළාෙත් ජනතාවට ලබා ගන්නට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ගබඩා තුළ තිෙබන 
අස්වැන්න ෙවනුෙවනුත් බැකුෙවන් ණය පහසුකම් ලබා ගන්නට  
අවස්ථාව සලසා ෙදන්නට ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 

ෙභෝගයක් ඉන්දවලා ඒ ෙභෝගෙය් ඵලදාව ෙනළා ගන්නා ෙතක් 
ඒ ෙවනුෙවන් විශාල සාත්තු ෙසේවාවක් කරන්නට සිදු ෙවන බව අපි 
දන්නවා. එෙහම සිදු කරලා අස්වැන්න ෙනළා ෙගන ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගන එන කාලය වනෙකොට, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල 
අස්වැන්න පමාණයක් තිෙබනවා නම්, ඒවා ගබඩා කරලා ෙවනම 
තියාගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා වූ 
පිරිවැය ෙවනුෙවන්; ඔවුන්ෙග් වියදම ෙවනුෙවන්  තම  කනකර 
පවා උකස් කරලා ඔවුන් කටයුතු කරපු කාලය අපට අමතක ෙවලා 
නැහැ. අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.   

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් බීජ හඳුන්වා ෙදන කෘෂි 
අධ ාපන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නටත් ෙම් අය වැය තුළින් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඉහළ ඌෙව්, ඌව 
පරණගම, වැලිමඩ පෙද්ශවල අල ෙගොවීන් මුහුණ ෙදන ගැටලුවක් 
අප දකිනවා.  තුන්වැනි පරම්පරාව,  එෙහම නැත්නම් හතරවැනි 
පරම්පරාව නිෙයෝජනය කරන බීජ තමයි අෙප් පළාෙත් ඌව 
පරණගම ජනතාව අද වගා කරලා අස්වැන්න ෙනළා ගන්ෙන්. 
නමුත් අපටම කියලා අෙප් රෙට්ම බීජ නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ 

වැඩ පිළිෙවළ තුළින් පළමුවැනි පරම්පරාෙව් බීජවලින් නිෂ්පාදනය 
කරන අල වගාව ෙදවැනි පරම්පරාවට, තුන්වැනි පරම්පරාවට, 
හතරවැනි පරම්පරාවටත් නිෂ්පාදනය කරලා ෙම් රෙට් අල 
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්නට පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමන්න ෙම්වායි අපි ෙහොඳ ෙයෝජනා ෙලස 
දකින්ෙන්. අෙප් රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අහිමි 
ෙවලා තිබුණු වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා අපට ශක්තිය ලබා දුන් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙමවැනි 
සහන ෙදන ෙකොට, අද ඒ පළාෙත් ජනතාව ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
ඉතාමත් සතුටින් අප සමඟ කථා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් පිළිබඳ කථා කරනෙකොට,  අෙප් 
දිස්තික්කෙය්  වියලුව ආසනය තමයි අඩු ආදායම් ලබන,  එෙහම 
නැත්නම් පසුගාමී, ෙනොදියුණු ජනතාවක් ජීවත්වන පෙද්ශයක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන්.  ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන බරපතළම පශ්නය 
තමයි ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු ලබා ගැනීමට තිෙබන අපහසුව. 
පරම්පරා හතරක් ගතෙවලා තිබුණත් තවමත් ඒ ඉඩම් හිමිකම්  
ඔප්පු ලැබිලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 
වකවානුව තුළ  මහ මැතිවරණය පැවැත්වුණු කාලෙය්  අපි ඒ 
මැතිවරණ ෙව්දිකාවල  කථා කරලා, එයින් බැහැලා යනෙකොට ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව අපට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාට අපි ඡන්දය දීලා පත් කරලා යවනවා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙම් පැත්ත හැරිලා බලන්ෙන් නැහැ” කියලයි. "අෙප් පරම්පරා 
හතරක් බුක්ති විඳින ඉඩෙම් මෙග් ෙගදර අත්තිවාරම දමලා, බිත්ති 
බැඳලා, ෂීට් ටිකත් ෙගනැල්ලා, වහලය බඳින්න කටයුතු කරමින් 
ඉන්නවා, නමුත් වහලට අවශ  ලී ටික සපයා ගන්නට ෙගදර  
වත්ෙත් තිෙබන ගහ කපා ගන්න විධියක් නැහැ. ඔප්පුව නැති නිසා 
අපට එය කර ගන්න බැරිෙවලා  තිෙබනවා" කියලා තමයි ඒ 
ජනතාව  කිව්ෙව්.  නමුත් අද අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ඒ 
ජනතාවට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් සකස් කර තිෙබන බව. එෙහම නම් දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ එම ජනතාවට ෙනොලැබුණු අයිතිවාසිකම්  ෙම්  
අය වැය තුළින් ලබා ෙදන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, අධ ාපනය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, ඒ 
ෙවනුෙවනුත්  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් අධ ාපන පතිපත්තියක් හැටියට 
පාසෙල් පළමු  වසරට ළමයකු ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී  නිවෙසේ  
ඔප්පුව සඳහා ලකුණු ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා. ෙම් ඔප්පුවට 
ලකුණු ලබා දීෙම්, ලකුණු කැපීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ නිසා සමහර 
ෙවලාවට ෙගදර වැට මායිම ළඟ තිෙබන පාසලට තමන්ෙග් 
ළමයා ඇතුළු කර ගැනීමට බැරි වුණු  අවස්ථා තිබුණා. අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් 2016  වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එම 
ජනතාවෙග් ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා දීමට කටයුතු කිරීම තුළ තම 
දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් පශ්නයත් ජය ගන්නට එම 
ජනතාවට අවස්ථාව ලැබීම ඉතා  ෙහොඳ කාරණයක් ෙලස මා 
දකිනවා.    

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 
ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහාත් ෙමම අය වැෙයන් විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඌෙව්  
රාවණා ඇල්ල පිහිටා තිෙබන බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශය ශී ලංකාවට 
ආෙව්ණික වුණු ඉතාම ෙසෞම  ෙද්ශගුණයකින් සමන්විත  
පෙද්ශයක් ෙවනවා.            

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

3ක කාලයක්  තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.     

රාවණා ඇල්ල පෙද්ශෙය් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම 
සඳහාත් ෙමම ෙයෝජනා තුළින් විශාල දායකත්වයක් ලැෙබනවා. 
අෙප් ගරු අමාත තුමා කිව්වා, සංචාරක අමාත ාංශය හරහා 
සංචාරක ක්ෙෂේතයට ඇලුම් කරන, විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද ාල 
අධ ාපනය ලබන්නට බැරි වුණු දරුවන්ට පාඨමාලා හඳුන්වා දීම 
සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ සඳහා උපරිමය රුපියල් 
15,000කට යටත්ව පාඨමාලා ගාස්තුෙවන් සියයට 50ක් රජය 
මගින් දැරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට ෙම් රෙට් 
විරැකියාෙවන් ෙපෙළන තරුණ තරුණියන්ට සංචාරක ක්ෙෂේතය 
තුළ රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්නටත් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා තුළින් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උද ාන නිර්මාණය කිරීම,  
අභ න්තර ගුවන්ෙතොටුෙපොළවල් ඇති කිරීම වැනි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  එෙහම නම් මෙගත් ෙයෝජනාවක් 
හැටියට ගරු මුදල් අමාත තුමාෙගන් සහ විෂය භාර 
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් රාවණා 
ඇල්ල කඳු පෙද්ශයට  cable car system එකක් ලබා ෙදන්න 
කියලා. එතෙකොට සංචාරකයන්ට ඒ cable car එෙක් ගිහිල්ලා 
රාවණා ගුහාව බලලා, රාවණා කන්ද තරණය කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ ඉස්මත්ෙත් තිෙබන භූමිෙය් උද ානයක් නිර්මාණය 
කරනවා නම් එය සංචාරකයන්ෙග් සිත් ඇදබැඳ ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක් වනවා ෙමන්ම, ඒ සඳහා අෙප් පළාෙත් දායකත්වය 
ලබාෙගන, ඒ  තුළින්  අෙප් පළාෙතත්, රෙට්ත් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන්  වැඩ පිළිෙවළක් සැකෙසනවා කියන 
කාරණය අවධාරණය කරනවා.  

ඊළඟට, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ  රෙට් ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන්, එෙහම නැත්නම් අපව  ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු 
කරපු වැඩිහිටියන්ව අමතක කරලා නැහැ. ඔවුන්ට රක්ෂණ 
ආවරණයක් ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  
අවුරුදු  65ත් 75ත් අතර ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙම් රක්ෂණ කමය 
අනිවාර්ෙයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. එෙසේ කෙළොත් එය අපි ඔවුන්ව අමතක ෙනොකළා හා 
සමාන ෙවනවා.   

මෙග් කාල ෙව්ලාව අවසන් වී ඇති නමුත්  විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කළ යුතු තව කාරණාවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 160,000ක් 
පමණ වන වතු කම්කරු පවුල් සංඛ ාවක් සිටින අතර, ඉන් වැඩි 
පමාණය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ඌව දිස්තික්කයයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අහිංසක  වතු කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන්  
ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමටත් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර  
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම තුළ ඔවුන්ෙග් 
අනන තාව සහ ඔවුන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කිරීම ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි. ඒ වාෙග්ම  තවත් බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
වතු ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්දී එහි විශාල අර්බුදයක් තිෙබන බව අෙප් 
වතු ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙබොෙහෝ ෙදනා දන්නා කරුණක්. ඒ නිසා 
ඔවුන්ටත් තට්ටු නිවාස වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වා දීලා, තිෙබන භූමිය 
තුළ තට්ටු නිවාස ඉදිකර, ඔවුන්ට අවශ  කරන ඒ නිවාස අයිතියත් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු ෙයොදන්න 
අපට පුළුවන් නම් එය ඉතා වැදගත් කියන  කාරණයත් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව නැති නිසා මා 
දීර්ඝව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අවස්ථාවක් සලසා ගත් 

අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙලස 2016 අය වැය ෙල්ඛනය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. එම නිසා ඉතාම සතුටින් අත් ෙදකම ඔසවා ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය සාර්ථකයි කියා කියන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම 
පිළිබඳව සතුටු ෙවමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදයට 

සම්බන්ධ වී කථා කිරීමට මා හටත් කාලය ෙවන් කර දීම 
සම්බන්ධෙයන් පළමුව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කරන මෙග් පළමු වැනි කථාව ෙමයයි. ඒ 
නිසා ෙමවරත් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කළ මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමවර අය 
වැය සම්බන්ධව කථා කරනෙකොට, ෙමය නව රජෙය් මංගල අය 
වැය වන බැවින් පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය්දී කරළියට ෙගන ආ 
ෙයෝජනා පිළිබඳව අමතක කරලා ෙම් අය වැය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. අද දිනෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සමහර 
ඇමතිවරුන් ෙම් අය වැය විෙව්චනය කරමින් කථා කළ 
ආකාරයක් අප දැක්කා. සමහර ඇමතිවරුන් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ෙවනස්කම් සිදු කළ යුතු යැයි කියා සඳහන් කළා. අපි 
මුලින්ම සඳහන් කරන්න අවශ යි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන කරුණු කාරණා සම්බන්ධවවත්, ෙම් රජය අමාරුෙව් 
දමන්නවත් අප විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අපෙග් කණ්ඩායම 48 ලක්ෂයක් 
විතර ඡන්ද අර ගත්තා, අෙප් ෙපොෙරොන්දු,  අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරිපත් කරලා. නමුත් අපව පරාජය කරලා ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව 
බවට පත් වුණු කණ්ඩායම වුණා. එතෙකොට විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් හැටියට අප ලබා දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් 
වගකීමක් අපට පැවෙරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  බලයට පත් වුණු 
ආණ්ඩුව හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මැති ඇමැතිවරුන්ට  තමන් ජනතාව ඉදිරිෙය් 
තබන ලද ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් වැඩි වගකීමක් තිෙබනවා,  
අෙපන් ආණ්ඩුවට එක්කාසු වුණු අයටත් වඩා.  

ෙජ ෂ්ඨ අමාත , ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
ඉතාම විශිෂ්ට ඉදිරිපත් කිරීමක් කළා. අපිට තිෙබන දැක්මත් එය 
තමයි. නමුත් කනගාටුවට ෙහේතුව වන්ෙන්, එතුමාෙග් ඒ දැක්ම ෙම් 
අය වැය හරහා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ද කියන කාරණයයි. 
ෙම්ෙක් තිෙබන කරුණු කාරණා, ඉලක්කම්, ගණන් හිලව් සලකා 
බැලුවාම ඒ කාර්ය භාරය කරන්න බැරි බවයි අපට වැටෙහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැයට අපි 
පක්ෂව ඡන්දය දිය යුතුයි කියා මා හිතනවා. ඒ සම්බන්ධව මෙග් 
සෙහෝදර මන්තීවරුන් ෙමොන මතයක් දරයි ද කියා මා දන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි 
ෙමයට විරුද්ධ විය යුත්ෙත්. ඇයි, අපි එෙහම කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා මැතිවරණ කාලෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ඉඩකඩ සලසා නැති නිසා. මම ඒ ගැන 
සඳහන් කිරීමට වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ. නිකම් කාරණා 
කිහිපයක් විතරක් සඳහන් කරන්නම්. නමුත් කිසිම තරහකින් 
ෙනොෙවයි, එෙසේ සිදු කරන්ෙන්. අර ෙමෝටර් සයිකලෙය් ෙතමි 
ෙතමී යන advertisement එක දමලා, තරුණයින් තුළ ෙමෝටර් 
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රථයක් මිලදී ගැනීෙම් සිහිනයක් ඇති කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල පධාන කාරණයක් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල තවත් ඉතාම 
ආකර්ෂණීය අංගයක් වුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජෙයන් නැත්නම් අෙප් පසු ගිය රජෙයන් යතුරුපැදි ලබා දීම 
සඳහා ලබා ගත් රුපියල් පනස්දහසක මුදල ඉවත් කරන්නත්, 
අනිත් අයට ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා ෙදන්නත් ෙපොෙරොන්දු වීම.  

ඊළඟට, මූලික වැටුපට රුපියල් 10,000ක් ලබා දීම එම 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවල ආකර්ෂණීය අංගයක් වුණා. අපි ඒ ගැන 
සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට ඔබතුමන්ලා 
ඒක මූලික වැටුපට එකතු කෙළේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා 
රුපියල් 10,000ක් ෙමොන ආකාරයකින් ෙහෝ ලැෙබන්න 
සැලැස්සුවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම රැකියා ලක්ෂ දහයක් 
ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ වැටුප් වැඩිවීමත් 
එක්ක විශාමිකයින්ෙග් විශාම වැටුප වැඩි කරන්නත් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ හා සමානව වැඩිහිටි දීමනාව ලබා ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
ගැබිනි මාතාවන් සඳහා සෑම මාසයකම ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබා 
ෙදන්නත් ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ෙදනවා. 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
දැන් ෙදනවා ද කියා දන්ෙන් නැහැ. අෙප් පැතිවල නම් තවම 

දීලා නැහැ. ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. අපිත් කියන්ෙන් ෙදන්න කියායි. 
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ඒවා.  අපි දන්නා තරමට 
දැන් ෙම් ෙදන ෙපෝෂණ මල්ල අනුව මාස විස්සක් යන්න ඕනෑ, 
දරුෙවක් හම්බෙවන්න. ෙමොකද, එක මල්ලයි තවම මාස නවයටම 
හම්බෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක ඔබතුමන්ලා 
නිරාකරණය කරන්න. මම ෙම් කියන්ෙන්, මැතිවරණ සමෙය්දී 
ඔබතුමන්ලා ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ගැනයි.  

ඒ වාෙග්ම නිවාස ලක්ෂ දහයක් සෑදීෙම් නිවාස සිහිනයක් 
ඔබතුමන්ලා ජනතාව අතට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් හුඟක් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් යම් කණකර ආභරණයක් බැංකුෙව් තිබුණා 
නම්, ෙපොලිය අය කිරීමක් ෙනොමැතිව ඒ රත්තරන් බඩු නැවතත් ඒ 
අය අතට පත් කරන බවට ඔබතුමන්ලා ඉතාම ආකර්ෂණීය 
ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. වී කිෙලෝවකට රුපියල් පනහක 
සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. කීරි සම්බාද, නාඩුද, 
ෙවන ෙමොනවත්ද කියලා එතෙකොට කිව්ෙව් නැහැ. ෙත්, රබර් 
සඳහා සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. අද සුළු 
අපනයන ෙභෝගවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිබුෙණ්ත් 
නැහැ. නමුත් ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉදිරිපත් කරලා තමයි 68 ලක්ෂයක් 
ජනතාවෙග් ඡන්දය අර ෙගන ඔබතුමන්ලා පසු ගිය මැතිවරණය 
ජයගහණය කෙළේ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවලා නැති 
වුණත් ඔබතුමන්ලා ලබා දීපු ඒ පධාන ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. 
ගමට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනතාව හම්බ ෙවන්න සිදු 
වන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට.  

ෙම් පැ ත්ෙතන් ඔය පැත්තට ආපු ඇමතිවරුන් ගිහිල්ලා 
ෙමොනවා කියාවිද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙපොෙරොන්දු 
ෙපන්වලා ඡන්දය අර ෙගන තමයි ඒ අය අද ඔය පැත් තට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 48 ලක්ෂයක් ජනතාවෙග් ඡන්දය අර ෙගන ඒ අය අද 
ඔය පැත්තට ඇවිල්ලා වාහන ෙදකක් තුනක් අර ෙගන, ඔය 

පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන ඉන්නවා; ලජ්ජා නැතුව. ඒකට අපට කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ මැතිවරණ වැඩ 
පිළිෙවළට අවතීර්ණ වුණු අපට ආසන 95ක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
වුණා. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වයට පින් සිදු 
ෙවන්න අපි ලබා ගත් ආසන 95ක්. ඒ ගැන අපි ඔබතුමන්ලාට 
ෙදෝෂයක් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ඒ හා සමානවම පරාජයත් 
පිළිගන්නවා. හැබැයි මම නම් දකින විධියට ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම්ක 
අපට ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාට බැහැ, දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කර 
ගන්න. හැබැයි ඔබතුමන්ලා දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කර ගැනීමට 
ඔබතුමන්ලාට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඉස්සර ෙවලා ෙදපාරක් 
කල්පනා කර බලන්න කියන කාරණය මතක් කරන්න අවශ යි.    

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දවිඩ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් අද කථා කළා. අපි එතුමන්ලාට වරදක් 
කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ අයෙග් සෑම කථාවකම සඳහන් 
වුණා, "අපි අත් ෙදකම උස්සලා අය වැය ෙයෝජනාවට ඡන්දය 
ෙදනවා" කියලා. ඇයි,  එතුමන්ලා එෙහම සඳහන් කෙළේ? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්දී එතුමන්ලාෙග් පළාත්වල 
අති දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු කළ බව එතුමන්ලා දන්නවා. 
විදුලිය දුන්නා; පාරවල් ටික හැදුවා; පාසල් ටික හැදුවා. එතුමන්ලා 
ඒවා නැහැ කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද එතුමන්ලා රඳවි ෙයෝ 720ක් 
ගැන කථා කරනවා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධය 
අවසන් කරලා රැඳවිෙයෝ 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා 
නිදහස් කළා. හැබැයි මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි, 
12,000ක් නිදහස් කරලා 720ක් රඳවා ගන්න ෙහේතුවක් තිබුණු බව. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි ඒ 720 ෙදනා අර  12,000 අතර සිටි සුවිෙශේෂී 
වූ තස්තවාදීන් වීම. ඒ අය සුවිෙශේෂී වූ අපරාධවලට සම්බන්ධ 
තස්තවාදීන් වීම. ඒ 720 ෙදනා නිදහස් කරන ෙලස අද එතුමන්ලා 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒක හරි ෙහෝ වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. මම නම් 
දකින විධියට එය වැරදියි. එෙහම නම් සිංහල තස්තවාදිනුත් 
ඉන්නවා, එල්ලුම් ගසට නියම වූ. දැන් ෙපොඩ්ඩකට ඉස්සර ෙවලා 
DIG මහත්මෙයකුත් එල්ලුම් ගසට නියම වුණා. එෙහම නම් ඒ 
අයත් නිදහස් කරන්න ෙවයි.  හැබැයි හරි ෙහෝ වැරදි 
එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම අද රජය විසින් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා.  

මම අහ ෙගන හිටියා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන 
කාලෙය්දී උතුරට සහ නැෙගනහිරට ෙවන් කරපු මුදලයි, ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදලයි අර ෙගන බැලුවාම ඒ මුදෙලන් 
තුෙනන් එකක්වත් මුදල් වශෙයන් ෙවන් ෙවලා නැහැ කියලා 
විජයකලා මෙහේස්වරන් රාජ  ඇමතිතුමිය කිව්වා. හැබැයි අර 
කරුණු කාරණා පදනම් කර ෙගන එතුමන්ලා පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද ටික අර ෙගන දීලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පුමුඛ රජය ෙපරළන්න වුණු 
ෙපොෙරොන්දු ටික  අද ඉෂ්ට වන නිසා එතුමන්ලා ෙමවර අය වැය 
ෙයෝජනාවට සහාය දක්වන බව පකාශ කරනවා. ඒෙක් වරදක් 
නැහැ. එතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඒක හරි. එතුමන්ලාෙග් පශ්න 
ටික විස ෙඳන නිසා එතුමන්ලා ඒ සහාය ලබා ෙදන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි පරණ ෙද්වල් අමතක කරන්න ඕනෑ. 
ඒක හරි. හැබැයි උතුෙර් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ සියලු තීරණ 
ගනිද්දී, අඩුම තරෙම් දකුෙණ් ජනතාවට දීපු කුඩා ෙපොෙරොන්දු 
ටිකවත් ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන ෙම් මංගල අය වැය ෙයෝජනාෙව් කිසිම සඳහනක් නැහැ 
කියන කාරණය මතක් කරන්න අවශ යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ ෙම් රජය ඒ ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනාව කියවන ෙකොට මම අහ ෙගන 
හිටියා. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව කියලායි එතුමා කිව්ෙව්. හැබැයි 

1281 1282 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා කථාව පටන් ගත්ෙත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාලෙය්දී ආර්ථිකය බින්දුවට කඩා ෙගන වැටිලා 
තිබුණා කියලායි. එදා "හාල් ෙපොලු" සහ ''මිරිස ් ෙපොලු'' තිබුණා 
කිව්වා. එෙසේ විනාශ ෙවලා තිබුණු ආර්ථිකය නැවතත් ෙගොඩ 
නැංවූෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාය කිව්වා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ආර්ථිකය ෙහොඳ මට්ටමක 
තිබුණාය කිව්වා. රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීත් 
ආර්ථිකය ෙහොඳ මට්ටමක තිබුණාය කිව්වා. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය බලයට පත් වුණාම නැවතත් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බින්දුවට දැම්මා කිව්වා. එතුමිය ගැනත් කියලා, 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඍණ ආර්ථිකයක් බවට පත් කළාය කිව්වා. 
අවුරුදු ෙදකකට රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා බලයට පත් වුණාම, 
නැවතත් ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. 
හැබැයි, ඒ රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට අනුවයි. එහි 
ඇත්ත නැත්ත ෙමොකක්ද, අවුරුදු 2කින් එතුමාට ආපහු ෙගදර 
යන්න වුෙණ් ෙමොන කාරණයක් මතද කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න ඔබතුමන්ලා අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමයි 
අද අපි අෙප් ඇමතිවරුන්ට ආරාධනයක් කරනවා. අෙප් 
මන්තීවරුන්ට යමක් කියන්න අයිතිය තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

5ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අෙප් පැත්ෙතන් ගිහිල්ලා අෙනක් 

පැත්ෙත් අසුන් ෙගන ඉන්න ඇමතිවරුන්ට අපි කාරණයක් මතක් 
කරන්න අවශ යි. ඒ අය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නිෙයෝජනය 
කරමින් පංච මහා බලෙව්ගය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා, එය 
නිෙයෝජනය කරෙගන පත් වුණු අය. පංච මහා බලෙව්ගය කියලා 
කියන්ෙන්, "සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු" කියන ඒ ෙත්මාව 
නිෙයෝජනය කර ෙගන ඉදිරිපත් වුණු අය බව ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා. හැබැයි, අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එම පංචා මහා 
බලෙව්ගෙය් "සඟ" කියන ෙත්මාව ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, අද 
වන විට පිරිෙවන්වලට ලබා දීපු මුදල කපා ඉවත් කර තිෙබන බව. 
ඒ අනුව සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු යන පංච මහා 
බලෙව්ගෙය් පළමුෙවනි බලෙව්ගයට පහාර එල්ල කරලා 
තිෙබනවා. අපි දැක්කා, මාධ  නිෙව්දනයක් සඳහා ඇමතිතුමා 
කියලා තිබුණා, "ඒ අයට දානය ලැෙබනවා නම් මුදල් ෙමොකටද?" 
කියලා.  

ෛවද වරුන්ට යම් සහනයක් හැටියට අෙප් රජෙයන්  වාහන 
බලපතයක් ලබා දීලා තිබුණා. ෙමවර අය වැෙයන් 
ෛවද වරුන්ෙග් එම වාහන බලපතයත් අහිමි කර තිෙබනවා. 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර විවෘත කර ගැනීම සඳහා 
ෙමවර අය වැෙයන් අවස්ථාවක් සලසලා නැහැ. නමුත්, අද 
කම්කරුවන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදලට අතුල් පහරක් එල්ල 
කරන්න ෙම් අය වැය හරහා කටයුතු සකස් ෙවලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම්වා කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ට 
ෙනොෙවයි. අෙප් පැත්ෙතන් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා වාඩි ෙවලා ඉන්න 
අෙප් හිටපු ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි අහන්ෙන්,  තව දුරටත්  පංච 
මහා බලෙව්ගය නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාව ඉදිරියට එන්න 

ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්ද කියලා. ෙමොකද, ඒ ලබා ගත්ත ජනතා 
මනාපෙයන් යම් වරපසාද ටිකක් ලැබුණු පළියට, අද ඒ පැත්ත 
නිෙයෝජනය කරලා තමන්ට මනාපය දීපු ජනතාව අමතක කිරීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා නම්, ඒ ෙමොන ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකත්වයද කියලාත් මම අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි 5ක කාලයක් 
පමණයි මට තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා කිව්ව නිසා, මා කථාව 
ඉක්මනින් අවසන් කරන්න අවශ යි.  අද අධ ාපනය සඳහා මුදල් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න හැදුවා, දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් අධ ාපනයට ෙවන් කරනවා 
කියලා. හැබැයි, මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම්, ඒ පමාණය සියයට 
5ද, 6ද, 10ද, 15ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් ඇමතිතුමාට ෙදොස ් කියලා වැඩක් නැහැ. සියලු ෙදනාම  
කිව්වා, අධ ාපනය සඳහා සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න කියලා. 
එතුමා අලුත් කමයක් ෙහොයා ගත්තා,  අධ ාපනයට  ෙවන් කළ 
මුදල සියයට 6ක් ෙලසට හදන්න. ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධ කාෙල් 
ඉඳන් හදපු පරණ ෙගොඩනැගිලි ටික එකතු ෙකරුවා. අෙප් කාලෙය් 
දී ඉස්ෙකෝලවල හදපු වැසිකිළි ටිකත් ඒකට එකතු ෙකරුවා, 
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර ටිකත් එකතු කළා . ෙමන්න 
ෙම් ආකාරෙයන් ඉලක්කම්වලින් සියයට 6ක් ෙපන්වන්න 
ගිහිල්ලා ඒකත් දැන් සියයට 5න් ද ෙකොෙහේද නතර ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, සියයට 5 ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ඇති ෙකරුෙව් ගෙම් දරුවාට විද ාව 
උගන්වන්නයි.  

මෙග් ආසනය, හන්තාන වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන ලක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ල මැතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ආසනයයි. වතු කම්කරු දරුවාට විද ාව ඉෙගන ගන්න 
හන්තාෙන්, සිවානන්දන් විද ාලෙය් විද ාගාරයක්  අපි හැදුවා. 
ගරු අගමැතිතුමනි, වතු නායකෙයක් අපට කථා කරලා කිව්වා, 
"ෙම් අයට විද ාව ඉගැන්නුෙවොත් උඹලාට දළු කඩන්න ෙවයි" 
කියලා. හැබැයි අපි කිව්වා, "වත්ෙත් දරුෙවෝ හැමදාම දළු කඩන්න 
ඕනෑ නැහැ, වත්ෙතනුත් ෛවද වරෙයක් බිහිෙවන්න අවශ යි, 
වත්ෙතනුත් ඉංජිෙන්රුෙවක් බිහිෙවන්න අවශ යි" කියලා. ඒ 
කාෙල් රජය දරපු මතය ඒකයි. ඒ කාෙල් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් 
කරලා තිබුෙණ් සියයට 4ද, සියයට 5ද දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් 
මන්තීතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන මහියංගනය, රිදීමාලියැද්ෙද් 
දරුවාට, වත්ෙත්ගම දුෂ්කර පාසල්වල දරුවාට හසළක, 
ෙතල්ෙදනිෙය්, උඩුදුම්බර දරුවාට ෛවද වරෙයක් 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් වීෙම් ෙදොරවල් අපි ඒ කාලෙය් විවෘත 
ෙකරුවා. එම නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියා සිටින්ෙන් අපට නම් 
සියයට ගණන් වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි,  අපි දැක්කා, අෙප් 
රජෙයන් ආරම්භ කරපු විද ාගාරවල නම ගලවන්න කියලා 
කියනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, එම නම ගලවන්න එපා කියලා. 
ෙමොකද, හදපු මිනිහාෙග් නම මකන්න බැහැ, එෙහම නම 
ගලවලා. හැබැයි, ඉතිරි බඩු ටික දාලා ඒ කාමරයක හරි 
ඔබතුමන්ලාෙග් නමක් ෙහෝ ගහලා ෙම් විද ාගාර ටික ආරම්භ 
කරන්න. ඒ ආකාරෙයන් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල 
සියයට 5ද, 10ද ෙනොෙවයි, පමිතියක් ඇතිව විද ා අධ ාපනය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.  

මට මතක හැටියට පුත්තලෙම් මන්තීවරෙයක් සඳහන් 
ෙකරුවා, තාත්තලා, බාප්පලා ෙපෝෂණය කරන කථාවක් ගැන. 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් එක ෙදයක් පමණක් කියලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් ෙචෝදනාවක් 
තිබුෙණ් රජෙය් මුදල් නාස්ති කරන බවට, පවුල් වාදය රජ කරන 
බවට. අද ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමන්ලා ඉන්නවා. එක 
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා, ඒ අමාත ාංශය භාර ඇමතිතුමාට 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ආදී ෙල්කම්වරු 40ක් ඉන්නවා. 
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[ගරු දිළුම් අමුණුගම  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
රාජ  ඇමතිතුමාට ෙල්කම්වරු 20ක් ඉන්නවා. එයින් භාගයක් 

ඒ පළාෙත් නගර සභා මන්තීවරු සහ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු. 
පළාත් පාලන මැතිවරණයට ලැහැස්ති ෙවන්න අද ඒ අයට රජෙය් 
ඩීසල් ගහලා රජෙය් වාහන දීලා තිෙබනවා. ඒවා අරෙගන ඒ අය 
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙද්ශපාලනය කරනවාය කියන 
කාරණය මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි අතින් වැරදි ෙවලා ඇති. 
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාවත් ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරනවා. ඒ සියලු කරුණු කාරණා, නම් ගම්, වාහන අංක 
සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. එක් ඇමතිවරෙයකුෙග් නිලධාරි 
මණ්ඩලය සහිත ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරමින් මට කාලය ලබා 
දුන් ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.45] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கன்னி வர  ெசல த் 
திட்ட விவாதத்திேல கலந் ெகாள்ளக் கிைடத்தைமையயிட்  
சந்ேதாசமைடவேதா , அதற்காக இைறவ க்கு தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இம்மாதம் 21ஆம் திகதி தல் வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
மீதான விவாதம் இச்சைபயில் ெதாடர்ச்சியாக  நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற சூழ்நிைலயில், எதிர்க்கட்சிையச் ேசர்ந்த 
சில உ ப்பினர்கள், அவர்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற 
காரணத்தினாேலா என்னேவா ெதாியவில்ைல, 
எைதெய த்தா ம் எதிர்க்கின்ற நிைலயிேல இ ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனக்கு ன்  ேபசிய ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் உைரயாற் ைகயில், "நாங்கள் ெசன்ற 
அரசாங்கத்தில் பல ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்ேதாம். 
இப்ெபா , இந்த அரசாங்கம் எைதச் ெசய்த ?" என்  
ேகள்வி எ ப்பினார். இவர்கள் இவ்வாறான ேகள்விகைள 
எ ப் கின்றேபா , எமக்கு ஒ றத்தில் மிக ம் 
ேவதைனயாக ம் ம றத்தில் சிாிப்பாக ம் இ க்கின்ற . 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஏெனனில், 
கடந்த 20 வ டங்கள் ஆ ம் கட்சியில் இ ந் ெகாண்  
ெசய்யாத விடயங்கைளயா, அல்ல  அவர்கள் பார்க்காத 
விடயங்கைளயா இப்ெபா  இப் திய அரசாங்கத்தின் வர  
ெசல த் திட்டத்திேல இவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள்? என்  
எண் கின்றெபா  சிாிப் த்தான் வ கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
எங்க ைடய இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத இரண்  

வைகயில் ேநாக்கேவண் ள்ள . ஒன் , நாட் க்குக் 
கிைடக்கின்ற நன்ைமகள். இரண்டாவ , நாட்  மக்க க்கு 
உடன யாகக் கிைடக்கின்ற நன்ைமகள். கடந்த அரசாங்கம் 
அள க்கு அதிகமாகக் கடன்கைளப் ெபற்  இந்த நாட் க்குப் 
ெப ம் சுைமைய ஏற்ப த்தியி ந்த . இ  இந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  பிரைஜக்கும் ெதாி ம். இக்கடன்களின் 

லம் நாட் க்குக் கிைடத்த நன்ைமகைளவிட, ஒ சிலர் 
ெபற்ற நன்ைமகேள அதிகம். இவ்விடயமான , இன்  
எல்ேலாரா ம் அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய விடயமாக 
இ ந்தேபாதி ம், எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்றவர்கள் இவ் 
வாறான விடயங்கைள எதிர்ப்ப  மிக ம் ேவ க்ைகயாக 
இ க்கின்ற . இக்கடன் சுைமயான , தற்ேபா  இ க்கின்ற 
மக்க க்கு மட் மன்றி, எதிர்காலச் சந்ததியின க்கும் 
பாாியெதா  பிரச்சிைனயாகக் காணப்ப கின்ற . நம  
சந்ததியின க்கு நல்லெதா  நாட்ைட ஒப்பைடத் ச் 
ெசல்லேவண் ம் என்ற குறிக்ேகாள், மற் ம் பங்குபற்றல் 
அைனத்  உ ப்பினர்களிடத்தி ம் இ க்கேவண் ம். 
இதற்காக நாம் அைனவ ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். நாங்கள் சில மாற்றங்க க்காக எங்கைள 
அர்ப்பணிக்கேவண் ம். அவற்றில் நாம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் இவ்விடயம் 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப கின்றெபா , ெமன்ேம ம் கடன் 
சுைமையக் கூட் கின்றார்கள் என்ற குற்றச்சாட்ைடச் 
சுமத் கின்றார்கள். ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
உண்ைமயிேல அ மட்ட மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய, 
அ மட்ட ஏைழகளின் அன்றாட வாழ்க்ைகைய நல்ல ைறயில் 
ெகாண் நடத்தக்கூ ய ஒ  திட்டமாகேவ காணப்ப கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  
ஊழைலக் கட் ப்ப த்தி, நாட்ைடச் சீர்ப த்த 
ேவண் ள்ள . எங்களால் இச்ெசயற்பாட்ைட ஒ  கு கிய 
காலத் க்குள்  ெசய்ய யா . ஆைகயால், இதற்குக் கால 
அவகாசம் ேதைவப்ப கின்ற . ஆைகயால், இக்கடன் 
சுைமகளி ந்  உடன யாக மீண் ெகாள்ள யாததன் 
காரணமாக, இதற்குக் கால அவகாசம் ேதைவப்ப கின்ற 
காரணத்தினால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக 
இந்ேநாக்கத்திைன எதிர்காலத்திேல அைடயலாம் என்பதிேல 
எந்தவித ஐயப்பா ம் இல்ைல. ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கேள, குைறெசால்வ  என்ப  மிக ம் 
இலகுவான ஒ  விடயம். அந்தக் குைறைய நிவர்த்திெசய்ய 
ஆேலாசைன ெசால்வ  என்ப ம் மிக ம் இலகுவான ஒ  
விடயம். ஆனால், ெசால்லப்ப கின்ற ஆேலாசைனகள் 
நைட ைறச் சாத்தியமானதா? என்பைத நாங்கள் த ல் 
பார்க்கேவண் ம். நைட ைறச் சாத்தியமான விடயங்கைள 
மட் ம் ேபசிக்ெகாள்வேத நாட் க்கு நல்ல . கட்சி அரசியைல 
விட் விட் , நாட் ன் நலன்க தி நாம் அைனவ ம் 
ஒன்றிைணந்  ெசயற்படேவண் ம். இவ்விடயம் விவாதத்தின் 
ேபா  கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்டால், நாம் விைரவில் எம  
நாட்ைட ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்ய ம். இவ்விடயத்ைத 
நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் உணரேவண் ம். எனேவ, இந்த 
விவாதத்திேல நாட் ன் நலைன ைமயமாக ைவத் , என  
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

ெபா  மக்க க்கு உடன யாக நன்ைம பயக்கின்ற 
பல்ேவ  நல்ல விடயங்கள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றன. சமயல் எாிவா வின் விைல 
தற்ேபா  குைறக்கப்பட் க்கின்ற . கடந்த அரசாங்தி  
ைடய ஆட்சிக் காலத்திேல எாிவா வின் விைல 
அவர்க ைடய வி ப்பத்திற்குத்தக்க அதிகாித் ச் ெசன்ற ஒ  
சூழைலத்தான் நாங்கள்   பார்த்ேதாம். ெபா  மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகச் சுைமையப் பற்றி அவர்கள் எந்தக் கவைல ம் 
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*  Placed in the Library. 
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ெகாள்ளாமல் இவ்வாறான விடயங்களிேலதான் ெசன்ற 
அரசாங்கம் கூ தல் கவனம் ெச த்தியெதன்பதிேல எந்தேவார் 
ஐயப்பா ம் கிைடயா . எனி ம், ைமத்திாி - ரணில் 
அரசாங்கம் கடந்த ஜனவாி தல் இந்த வா வின் விைலையக் 
குைறத்  ெபா  மக்க க்குப் ெப ம் ஆ தைலக் 
ெகா த்தி க்கின்றெதன்பைத அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதன் நன்ைம இன்  எல்ேலார் ட் ச் 
சைமயைறக்கும் உடன யாகக் கிைடக்கின்ற .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
அேதேபான்  பால்மாவின் விைல ம் குைறக்கப் 
பட் க்கின்ற . இதனால், குறிப்பாக அரச உத்திேயாகத் 
தர்கள் ெப ம் நன்ைம அைடந் ள்ளார்கள். கணவன், மைனவி 
இ வ ம் உத்திேயாகம் ெசய்கின்ற கு ம்பங்களிேல 
பிள்ைளக க்குப் பால்மா ெகா க்கேவண் ய ேதைவ 
அதிகமாக உள்ள . அதற்காகப் பாாிய ெசல  
ெசய்யேவண் ய ஒ  நிைலயிேல அவர்கள் இ ந்தார்கள். 
இந்த விைலக் குைறப்  அவர்க க்கு கிைடத்தி க்கின்ற 
ேநர  நன்ைமயாக இ க்கின்ற . அேதேபான்  பால்மா 
கு க்கின்ற ஏைனேயா க்கும் ெசல கைளக் 
குைறத் க்ெகாள் ம் வாய்ப்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஏற்ப த்தித் தரப்பட் ள்ள .  

அேதேபான் , மண்ெணண்ெணய்யின் விைலக் குைறப்  
சாதாரண மக்க க்கும், மீனவர்க ம் ெப ம் வரப்பிரசாதமாக 
இ க்கின்ற . மின்சாரம் இல்லாத களிேல வசிப்ேபார் 
மண்ெணண்ெணய்க்காக குறிப்பிட்ட ெதாைகையச் ெசல  
ெசய்யேவண் ய ஒ  சூழ்நிைலயில் இ ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ெமாத்தத்தில் சாதாரண மின் கட்டணத்ைதவிட, 
இதற்காகச் ெசலவழிக்கின்ற ெதாைக அதிகமாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த விைலக் குைறப்  அவர்க க்குப் ெப ம் 
நன்ைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . அ ேபால், சாதாரண 
படகுகளில் மீன்பி க்கச் ெசல்கின்ற மீனவர்கள் 
மண்ெணண்ெணய் இயந்திரங்கைளப் பயன்ப த் வதனால் 
இவர்கள  வழைமயான எாிெபா ட் ெசல  இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் லம் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, உடன யாக மீனவர் கு ம்பங்கைள ேநர யாகச் 
ெசன்றைடந்தி க்கின்ற நன்ைமகள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றன.  சைமயல் 
எாிவா , மண்ெணண்ெணய், பால்மா ஆகிய ன்  
ெபா ட்களி ைடய விைலக்குைறப்  லம் ஒ  ந த்தரக் 
கு ம்பம் மாதாந்தம் சுமார் 500 பாையத் தற்ேபா  
மீதப்ப த்திக்ெகாள்கின்ற நன்ைமகூட இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தினால் ஏற்பட் க்கின்ற .   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இந்நாட் ன் எதிர்கால வளங்களான பல்கைலக்கழக 
மாணவர்களின் ஒ  பகுதியின க்கு மஹாெபால லைமப் 
பாிசில் கிைடத் க் ெகாண் க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல, 
இன் ெமா  பகுதியின க்குப் பல்கைலக்கழக மாணவர் 
உதவித்ெதாைக கிைடத் வந்த . மஹாெபால லைமப் 
பாிேசா  ஒப்பி கின்றேபா  இந்த நிதி குைறவானதாகும். 
இந்த அரசாங்கத்தினால் அவ்வாறான மாணவர்க ைடய 
உதவித்ெதாைக அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . இ  இந்த 
மாணவக் கு ம்பங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற ெப ம் 
நன்ைமயான ஒ  விடயமாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற .   

பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ம க்கணனி ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு இன்  வட் யில்லாத கடன் திட்டம் 

அ ல்பப த்தப்பட் க்கின்ற . பல்கைலக்கழக மாணவர் 
க ைடய ேதடல்கள், ஆய் கள் ேபான்றவற் க்கு இ  
ெப ம் ைண ாிகின்ற . இதனால் அவர்க ைடய கற்றல் 
நடவ க்ைககளின் தரம் அதிகாிக்கின்ற . ெதாழிற்சந்ைதக்குத் 
ேதைவயான பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைகைய இதன் லம் 
நாங்கள் அதிகாிக்க ம். இவ்வா  நல்ல ேநாக்கங்க ம் 
நல்ல திட்டங்க ம் நல்ல விடயங்க ம் இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திக்காக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளைத நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .   

இன்  ஒவ்ெவா  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி க்கும் 
அபிவி த்தி நிதி, யாைன-மனித ேமாதைலக் கட் ப்ப த்  
கின்ற யாைன ேவ  நிர்மாணத்திற்கு நிதி, ேபாக்குவரத்  
வசதி ேமம்பாட் த் திட்டம், தி அபிவி த்திகள், உள்நாட்  
விமான ேசைவ அபிவி த்தி எனப் பல்ேவ  அபிவி த்தித் 
திட்டங்களி ம் விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ப்ப ம் 
வரேவற்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயி ம் 
பல கிராம திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய 
நிைலயி ள்ளன. யாைனகளின் அச்சு த்தல் எம  
மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளிேல இன்  தைல க்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற .  இதற்கு 
யாைனகளி ைடய வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்ப வ  

க்கியமான காரணமாக இ க்கின்ற . இன்  ேமய்ச்சல் 
தைரகைளப் பிரகடனப்ப த்தேவண் ய ஒ  நிைல கூடத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற .  எனேவ,  
காட்ைட அழிக்கின்ற சட்டவிேராத ெசயற்பா கைள 
உடன்நி த்தி, இந்த ேமய்ச்சல் தைரக்கான இடங்கைள 
வழங்குவதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம் 
என்பைத இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்வேதா , சீனன்குடா 
விமான நிைலயம்கூட அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ய 
நிைலயிேல உள்ள  என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  எனேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டம் எம  
மாவட்டத்தின் அபிவி த்திக்குக் கணிசமான பங்களிப் ச் 
ெசய் ெமன்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் அரச ைற ேசைவகைள வழங்குகின்ற 
விடயங்களிேல கவனம் ெச த்தி ள்ளைம உண்ைமயிேல 
பாராட்டக்கூ ய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற .  இப்ெபா  
அரச நி வனங்க க்குச் ெசன்  பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல 
அங்கு கிைடக்கின்ற ேசைவ வழங்கல் மிக ம் தி ப்திகரமாக 
இல்லாத ஒ  நிைலையேய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
ெபா மக்கள் அ ப் கின்ற க தங்க க்குச் சில 
அ வலகங்களி ந்  பதில்கேள கிைடப்பதில்ைல. அதி ம் 
குறிப்பாகத் தமிழ் லம் அ ப்பப்ப கின்ற க தங்க க்குப் 
பதில்கள் கிைடக்காத ஒ  சூழ்நிைல இன் ம் இ க்கின்ற .  
சில அ வலகங்களில் ஒ  சிறிய விடயத்திற்குக்கூடப் பல 
தடைவகள் ெபா மக்கள் அைலக்கழியேவண் ய ஒ  
சூழ்நிைல ம் காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலையப் 
ேபாக்குவதற்குத்தான் பிரைஜகள் பட்டயம் அதாவ  Citizen 
Chats அ ல்ப த்தப்ப கின்றெதன்  கூ கின்றார்கள். 
எனி ம் இந்த Citizen Chats என்கின்ற இந்த விடயம் அங்கு 
ேபாடப்பட் க்கின்ற அந்த Board களிேல மட் ேம 
இ க்கின்றேதெயாழிய நைட ைறயில் இல்ைல.  

சில அதிகாாிகள் தாங்கள் ெபாிய ேசைவயில் உள்ேளாம் 
என்ற எண்ணப்பாங்கிேல அவர்கள  ேசைவைய மட் ப் 
ப த்திச் ெசய்கின்ற ெசயற்பா கள் இன் ம் 
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இ ந் ெகாண் க்கின்ற . ஆைகயால், அைவ நிர்வாகத் 
ைதச் சாியாகச் ெசய்வதற்காக உ வாக்கப்பட்டேத தவிர 
ேசைவகைள நி த் வதற்கு அல்ல என்பைதச் சில 
அதிகாாிக க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் யி க்கின்ற . சில 
அதிகாாிகளின் தவறான தீர்மானங்களினால் உத்திேயாகத் 
தர்கள் நீதிமன்றம் ேபாய் நிவாரணம் ெபறேவண் ள்ள .  
எனேவ, குைறந்தபட்சம் அதிகாாிக க்கு மனிதாபிமானம் 
பற்றிய பயிற்சி ெநறிைய வழங்கேவண் ம். மானள க்கு 
உச்சக்கட்ட ேசைவைய வழங்குகின்ற மனநிைல 
அதிகாாிக க்கு உ வாகேவண் ம். ெபா வாக நிர்வாக 
அைமச்சு, உள்நாட்  அைமச்சு ஆகியவற்றில் நல்ல 

ன்மாதிாிகைள நாம் உ வாக்கேவண் ம்.   

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
பயங்கரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . இவ்விடயம் மிக ம் 
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயம். மீள்கு ேயற்றம், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள், வாழ்வாதாரச் ெசயற்பா கள் என்பவற்றிேல கூ தல் 
கவனம் ெச த்தப்பட் க்கின்ற .  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
சாி.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரக்கும் 
ர், கிண்ணியா, தி ேகாணமைல, பட் ன ம் சூழ ம், 

குச்செவளி ேபான்ற பிரேதசங்களிேல மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்படேவண் ள்ள . உப்பா , மஜீத் நகர் ேபான்ற 
பகுதிகளிேல பல உட்கட்டைமப் ச் ெசயற்பா கள் 
ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அேதேபான் , பயங்கர 
வாதச் சூழ்நிைல காரணமாக டப்பட்ட எங்க ைடய 
கிண்ணியா சுற் லா நீதிமன்றம் மீள ம் ஆரம்பிக்கப்படாத 
ஒ  நிைல இ க்கின்ற . ஆைகயால், அதைன மீள 
ஆரம்பிப்பதற்கான நடவ க்ைககைள உடன யாக 
எ க்கேவண் ம். வர  ெசல த் திட்ட அ லாக்கத்தின்ேபா  
இந்த விடயங்க ம் கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல கல்விக்குக் கூ தலான 
நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . தி ேகாணமைல மாவட்டத் 
ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு கல்வியிேல சிறந்  விளங்கும் 
மாணவர்கள் இ ந்தெபா தி ம், இன்  ெபயரளவிேல சில 
பாடசாைலகள் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. ஏெனனில், 
இன்  அப்பாடசாைலகள் பதி ெசய்யப்பட்ட பாட 
சாைலகளா? என்  ேகட்கப்படக்கூ ய அள க்கு 
அப்பாடசாைலகளில் தளபாட வசதிகள், கட் ட வசதிகள் 
இல்லாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . ஒ  வகுப்பிேல சுமார் 
60 தல் 80 வைரயிலான மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவ்வா  மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயங்கைள நாங்கள் இன்  எங்க ைடய 
பிரேதசங்களிேல பார்த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆைகயால், 
கல்வி சம்பந்தப்பட்ட இவ்வாறான விடயங்கைளச் சீர்ெசய் ம் 
வைகயில் கூ தல் நிதிைய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் ஒ க்கியைமக்கு நான் த ல் நிதி 

அைமச்சர் அவர்க க்கும் அேதேபான்  சனாதிபதி அவர் 
க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் இந்த இடத்திேல 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

இ தியாக, நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  எதிர்க் 
கட்சியில் இ க்கின்றவர்கள், "நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் 
அமர்ந் விட்ேடாம்; ஆைகயால், நாங்கள் எல்லா 
விடயங்கைள ம் எதிர்க்கேவண் ம்" என்ற எண்ணப்பாட் ல் 
இல்லாமல், எதிர்க்கட்சியில் இ ந்தா ம் சில நல்ல 
விடயங்கள் - சில நல்ல ன்மாதிாிகள் வ கின்ற 
சந்தர்ப்பத்திேல, அவற்ைற வாழ்த் கின்ற, வரேவற்கின்ற, 
பாராட் கின்ற மனப்பாங்ைக ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளேவண் ம் 
என்பைத ம் ேகட் க்ெகாண்  வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, 
என் ைடய ேபச்ைச க்கின்ேறன்.  

 

[අ.භා. 6.00] 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් සතුටු 

ෙවනවා, වසර ගණනාවකට පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් -[බාධා කිරීමක්] 

 
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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, 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 මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
අද සියලු බාධක පසු කරලා 2016 අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 

ෙවලා තිෙබනවා. පධාන වශෙයන් විරුද්ධව හිටිය, ෙම් රට වැඩි 
කාලයක් පාලනය කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, සම්මුති රජයක් යටෙත් එකතු ෙවලා අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා ෙම් රෙට් අනාගත සංවර්ධනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශක්තිමත් ෙවනවා කියන එක අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. පරාජය කරන්න බැහැ කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පසු 
ගිය ජනවාරි 8වැනි දා  බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරයට 
පරාජය වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් වර්තමාන අගමැති ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මූලිකත්වය දීලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජයගහණය කරලා,  මහ මැතිවරණයකට යාමට ෙපර 
අෙප් දින සියෙය් ආණ්ඩුව අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු විධියට අෙප් ආණ්ඩුව භාණ්ඩ මිල අඩු 
කරලා, මාර්ග සංවර්ධනය කරලා, නිවාස හදලා 2016 ෙවනුෙවන් 
අය වැය ඉදිරිපත් කළා.  

ගරු දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැති වුණත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමා  
කිව්වා, රවි කරුණානායක මැතිතුමා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරණතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුවත්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියත් ආණ්ඩුවත් විෙව්චනය කළා කියලා. මම හිතන විධියට 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
ෙකෙසේ ෙවතත්, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව 
විෙව්චනය කළ යුතුයි. ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ර ට සංවර්ධනය 
කරන්න කියලා වවන්න ගියා. ඒ කාලෙය් හාල් ෙපොලු, මිරිස් 
ෙපොලු, පාන් පිටි ෙපෝළිම් තිබුණා. ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාවට අමතක 
නැහැ. චන්දිකා මැතිනිය ආණ්ඩු බලයට ආෙව් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වන තමන්ෙග් මව විෙව්චනය කරලායි. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආර්ථිකය වැඩක්ම නැහැ 
කියලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විවෘත ආර්ථිකය පිළිෙගන එයට 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා  කියලා තමයි චන්දිකා මැතිනිය 
බලයට ආෙව්. ඉන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට 
ආවා. එතුමාට ඒ විවෘත ආර්ථික කමය අෙහෝසි කරන්න තිබුණා, 
නමුත් කෙළේ නැහැ. එතුමාත් ඉදිරියට අරෙගන ගිෙය් ඒ 
ආර්ථිකයමයි. විවෘත ආර්ථිකය නිසා තමයි ෙම් රට විශාල 
වශෙයන් දියුණු වුෙණ්. අඩු පාඩු තිබුණා. ඒවා හදාෙගන යන්න 
පුළුවන්. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලය ගත්ෙත් 
අනිවාර්යෙයන්ම විවෘත ආර්ථිකය නැති කරනවා කියලා. නමුත් 
නැති කෙළේ නැහැ.  

දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
නමින් විවෘත කළ ෙගොඩනැඟිලිවල නම් ෙවනස් කරලා, නම් 
ගලවලා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට නිදහස් 
අධ ාපනය ෙගනාපු, ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය ආරම්භ කරපු 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ඒ වාෙග්ම ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා, ලයනල් ජයෙසේකර මැතිතුමා, අෙප් ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කවදාකවත් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් හදාපු 
ෙගොඩනැඟිලිවලට තමන්ෙග් නම් දාලා නැහැ. ඩී.එස.් 
ෙසේනානායක විද ාලය, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක විද ාලය වැනි නම් 
දැම්ෙම් එතුමන්ලා මිය ගියාට පසුවයි. අපිට මතකයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර විවෘත 
කළා. නමුත් ඒවාට උපකරණ දුන්ෙන් නැහැ. එක විද ාගාරයක  
තිබුණු උපකරණ ටික අරෙගන ගිහිල්ලා ෙවන තැනක අලුත් 
විද ාගාරයක් විවෘත කරනවා. ඒ විද ාගාරවලට විදුලිය නැහැ. 
නමුත් ඡන්දය ගන්න ඒවා විවෘත කළා. මම දන්නා හැටියට ඒ 
විද ාගාර විවෘත කිරීම පසුව තහනම් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා ෙගනයි ෙම් 
ආණ්ඩුව පිහිෙටව්ෙව්. නමුත්, අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට 
සාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. නමුත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
හැමදාම ඉවසුවා. ෙම් රෙට් ෙහොර, ෙබොරු, වංචා නැති පධාන පක්ෂ 

ෙදෙකන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් විද ාපීඨ බිහි 
කිරීම ඇතුළු විශාල වැඩ ෙකොටසක් සිදු කළ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පිළිබඳව 
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් තුළ තවමත් විශාල විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණය කාලෙය් සමහර අය ෙම් 
රෙට් ෙද්ෙපොළ විශාල වශෙයන් විනාශ කළා. මා ඒ අයෙග් නම් 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙව්ලාෙව් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 
එෙකොෙළොස්දහස් ගණනක් මිය ගියා. ඔවුන්ෙග් පවුල් විනාශ 
වුණා. ඔවුන් මරා දැම්මා. රත්නපුරය දිස්තික්කය ගැන මා 
ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 1997 පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් ෙගවල් එකසිය 
ගණනක් ගිනි තිබ්බා. ඔවුන්ෙග් ෙගවල් කැඩුවා; ෙකොල්ල කෑවා. 
ෙසේප්පුවල තිබුණු සල්ලි ෙසේප්පු පිටින්ම අරෙගන ගියා. හැබැයි, 
හැම මැතිවරණයකින්ම පස්ෙසේ අසාධාරණකම්වලට, 
පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු අයට වන්දි ෙගව්වා. 1997දී ෙගවල් 
ලක්ෂ ගණනක්, ෙකෝටි ගණනක් ගිනි තිබ්බා. නමුත් අද වනතුරු 
ඔවුන්ට රුපියලක්වත් ෙගවලා නැහැ. මා අගමැතිතුමාෙගන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් කළා. මා හිතන හැටියට එතුමා ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තවමත් ඉවසිල්ෙලන් බලා ෙගන ඉන්නවා.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙයෝජනා රාශියක් -සියල්ලක්ම වාෙග්- ඉටු කරන්න හැකි 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය දැන් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය ඉතිහාසෙය් කාපට් පාරවල් හැදුවා. 
රත්නපුරයට ගිහිල්ලා ෙපන්වන්න පුළුවන්, කැඩිලා විනාශ ෙවලා 
තිෙබන පාරවල්. සල්ලි සාක්කුෙව් දමා ෙගන පාරවල් බාෙගටයි 
හැදුෙව්. දැන් ගරු අගමැතිතුමා, අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් බැගින් දුන්නා. 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදොළහමාරක වැඩ කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු 
15කට, අවුරුදු 20කට කැෙඩන්ෙන් නැහැ. මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් දුන්නා. අඟල් හයයි ෙකොන්කීට් එෙක් 
ඝනකම. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු ගණනකට කැෙඩන්ෙන් නැහැ. එදා 
වැඩයි, අද වැඩයි බැලුවාම ෙවනස ෙපෙනනවා.  එදා ෙහොරකමයි, 
දූෂණයයි, වංචාවයි සිදු වුණා. ඒ නිසා අද අපට විශාල විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.  

ඉදිරි කාලෙය්දී විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ආෙයෝජන 
පටන් ගන්නවා; කර්මාන්ත ආරම්භ කරනවා. වැටිලා තිබුණු ෙත් 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා අගමැතිතුමා වැඩ පිළිෙවළක් කර 
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා අධ ාපනයට විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්, ගුරුවරුන් 
සඳහා නිපුණතා සංවර්ධනය, පාසල් සඳහා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්, පාසල් සඳහා විදුලි බලය ලබා දීම, පාථමික පාසල් 
සංවර්ධනය, ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සඳහා පහසුකම් සැපයීම, 
පාසල් 1,360ක් සඳහා මූලික පහසුකම් සැපයීම, වතු පාසල් 25ක් 
වැඩිදියුණු කිරීම, පාසල්වල විද ා අධ ාපනය වැඩිදියුණු කිරීම, 
දන්ත ෙසෞඛ  පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, මහෙපොල විශ්වවිද ාලය 
පිහිටුවීම, ලැප්ෙටොප්, පරිගණක මිල දී ගැනීමට සහාය ලබා දීම, 
පාලි හා ෙබෞද්ධ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, විශ්වවිද ාල යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු ෙයෝජනා රාශියකට රුපියල් මිලියන 
77,800 ගණනක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට 
ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක අධ ාපනයට ෙම් වාෙග් මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව පාසල් දහසක් ආරම්භ කළා. එහිදී හැම 
පාසලකම පාථමික පන්ති අයින් කර තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
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ගරු මන්තීතුමනි. සමහර පාසල්වල පළමුවන වසර පන්තිය අයින් 
කළා. සමහර පාසල්වල පළමුවන වසෙර් සිට හයවන වසර දක්වා 
පන්ති අයින් කළා. පළමුවන වසර පන්තිය අයින් වීම නිසා අද ඒ 
පාසල් වැෙහන්න යනවා. ගෙම් පාසෙල් හිටපු ළමයින්ට යන්න 
තැනක් නැහැ. නගරෙය් පාසල්වලට ගියාම ඒ පාසල්වලට ඇතුළත් 
කර ගන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් ෙදවන වසර පන්තිය 
නැහැ. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් තුන්වන වසර පන්තිය නැහැ. නමුත් ෙම් 
පාසල් ෙහොඳ පාසල්. අද ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන අගමැතිතුමාටත් කියා තිෙබනවා. 
අධ ාපන ඇමතිතුමා දැනට පාසල් රාශියක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අද දරුවන්ට යන්න පාසල් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
අලුත් විද ාගාර ආරම්භ කරලා, ද්විතීයික පාසල් කමය ආරම්භ 
කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අලුත් කමයට හදපු පාසල් හැම 
එකකම පාථමික පන්ති නැති කළා. ෙම් ෙකෙරහි අෙප් 
අගමැතිතුමාෙග්ත්, අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

මහෙපොළ ශිෂ ත්වය, ෙනොමි ලෙය් පාසල් ෙපොත්, ෙනොමිලෙය් 
නිල ඇඳුම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ලකුණු පමාණවත් ෙනොවීම නිසා විශ්වවිද ාලයට 
යන්න බැරි වුණු අයට යන්න විද ාපීඨ ඇති කෙළේ අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා අධ ාපන ඇමති වශෙයන් සිටි කාල ෙය්දීයි. ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

නිවාස සංකල්පය ගැන කථා කරන විට අපට මතක් වන්ෙන් 
දිවංගත ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමායි. එතුමාෙග් කාලෙය් ලක්ෂ 
ගණන් ෙගවල් හැදුවා. එවකට ගාෙමෝදය මණ්ඩලෙය් සභාපති 
හැටියට මමත් ඒ කාලෙය් හැටියට හැම ගමකටම රුපියල් 7,500 - 
රුපියල් 10,000 බැගින් ණය දීලා, ආධාර දීලා ෙගවල් හැදුවා. ඉන් 
පස්ෙසේ පසු ගිය ඉතිහාසෙය් ලක්ෂ ගණන්  ෙගවල් හැදුවා; තට්ටු 
නිවාස හැදුවා. දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙගවල් 300ක් 
හැදුවා. රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ණය දුන්නා. එය ඉතාම 
සාර්ථකයි. දැන් ඒවාෙය් වැඩ අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. සමහර 
නගරබදව ඉතා අසරණ දවිඩ පවුල් ඉන්නවා, සිංහල පවුල් 
ඉන්නවා. තට්ටු නිවාස නගරබදින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 

අධ ාපන ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙම් ආණ්ඩුව පළාත් සභාවලින් ගුරුවරු දහස ් ගණනක් බඳවා 
ගත්තා. නමුත් ෙම් ෙවනෙකොටත් සමහර ගම්බද පාසල්වල විද ාව, 
ගණිතය, ඉංගීසි විෂයයන් සඳහා ගුරුවරු නැහැ. තවත් තැන්වල 
ගුරුවරුන ්ෙග් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ඉතාම ඉක්මනින් සමීක්ෂණයක් කරලා ගම්බද පාසල්වලට 
විද ාගාර, විද ා විෂයය සඳහා පහසුකම්, විද ා විෂය උගන්වන 
ගුරුවරු, ඉංගීසි ගුරුවරු, ගණිතය ගුරුවරු ලබා ෙදන්න විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අලුත් අධ ාපන ඇමතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
ගැන කටයුතු කරයි කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලබාගත් අස්වැන්න 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොරයි. අය වැය කථාෙව් 157වැනි ෙඡ්දෙය් 
සඳහන්ව ඇති පරිදි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ශී ලංකා ෙත් විශාල 
අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති සමයක කුඩා ෙත් වතු හිමියන් නැවත 
වගාව සඳහා වැඩි වශෙයන් ෙයොමු ෙකොට ලංකා ෙත් 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ නැංවීමටත්, සාම්පදායික ෙත් 
අෙළවිෙයන් මිදිලා නව ෙවෙළඳ උපකම මඟින් ලංකා ෙත් පිට රට 
යැවීමටත් කටයුතු කෙළොත් අෙප් ෙත් සඳහා මීට වඩා වැඩි 
ඉල්ලුමක් ඇති ෙවයි කියන එක මම කියන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම 6, 7 ෙශේණි සමත් වූ තරුණයන් විශාල පිරිසක් 
රැකියා නැතිව ඉන්නවා. අද ෙරෝහල් කම්කරුෙවකු වශෙයන් 

යන්නත් විෂයයන් 6ක් සමඟ සම්මාන 3ක් ලබා ඇති සුදුසුකම 
ඉල්ලනවා.  විෙශේෂෙයන්ම වැඩ එකක්වත් සමත් නැති ළමයි 
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් විශාල 
වශෙයන් මුඩු ඉඩම් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ඒ දරුෙවකුට 
අක්කරයක පමණ ඉඩමක් ෙහෝ ලබා දීලා, රජෙයන් සහෙයෝගය 
ලබා දීලා -ආධාරයක් ලබා දීලා- වගා කටයුතු කරන්න ෙයොමු 
කෙළොත් විශාල රැකියා පමාණයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම අෙප් 
ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් ෙවනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

අපි අද ඉඩම් ගැන කථා කෙළොත්, ඉඩම් කැබැල්ලක් නැති 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. පර්චස් පහක් වුණත් කමක් නැහැ, 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වැදගත්. වතු ඉඩම් 
තිෙබනවා, ගම්බද ඉඩම් තිෙබනවා. ඒවාෙය් නිවාස ෙයෝජනා කම 
ආරම්භ කරන ෙලස මම ෙයෝජනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඉඩම්වල ඔප්පු පශ්නය තිෙබනවා. ඉඩමක ෙගයක් හදන්න ණයක් 
ගන්න ගිෙයොත් ඒ ඉඩමට ඔප්පුවක් නැති පශ්නය එනවා. පන්සල් 
හා ෙද්වාලවලට විශාල ඉඩම් තිෙබනවා.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් නැදුන් 
රජමහා විහාරයට අක්කර ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් තිෙබනවා. 
ඒවා අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ජනතාව බුක්ති විඳිනවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ පන්සල් සතු ඉඩම් පවරා ගන්න කියලා. 
පන්සලට අයිතිය තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ජනතාව අවුරුදු 
දහස ගණනක් තිස්ෙසේ ඒවා බුක්ති විඳිනවා. නමුත් මෑතකදී ඒවාට 
තහනමක් පැෙනව්වා කියලා කියනවා. නමුත් එෙහම තහනමක් 
පැෙනව්ෙව් නැහැ. ඒ කිසිම ෙගදරක බල්බ් එකක්වත් පත්තු 
කරන්න බැහැ. ණය ආයතනවලට බැහැ ඒ පුද්ගලයන්ට ණය 
ෙදන්න. තහනමක් ගහලා තිෙබනවාය කියන හාමුදුරුවන්ෙග් 
පකාශය මත -ඉල්ලීමට- පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා කටයුතු කරනවා. 
ෙම් වාෙග් අසාධාරණකම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉඩමක අවුරුදු 10ට වඩා 
වැඩි කාලයක් පදිංචිව සිටින අයට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමට 
පියවර ගැනීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග් ඉඩම්වලට ණය සහ ආධාර ලබා 
ෙදන්න පන්සල් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙහෝ ඉතා ඉක්මනින් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන්න කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා මාර්ග පහසුකම් ලබා දීෙම්දී පසු ගිය කාලෙය් කාපට් 
පාරවල් හැදුවා. අෙප් පෙද්ශෙය් නම් ඒ හදපු පාරවල් ෙගොඩක් දැන් 
කැඩිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ලක්ෂ ගණන් ෙකොමිස් අරෙගන 
ගම්බද පාරවල්වලට ෙකොන්කීට් දැම්මා. ලක්ෂ 10, 15 වියදම් 
කරලා ෙකොන්කීට් දැම්මා. ඒ ෙකොන්කීට් ගැලවිලා ගිහිල්ලා දැන් 
ෙකොන්කීට් කෑල්ලක්වත් නැහැ. අපි දින 100 තුළ හදපු පාරවල් 
ටික ගිහිල්ලා බලන්න. ගෙම් අය තමයි ඒ ෙකොන්තාත් ගත්ෙත්. 
ගෙම් අය ඒ පාර හැදුෙව්. අවුරුදු 25ක්, 30ක් ගියත් ඒ පාරවල් 
කැෙඩන්ෙන් නැති තත්ත්වයට හදලා තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘතිවලට  
නැවතත්  සල්ලි  ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුති වන්ත 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පාරවල් විශාල වශෙයන් සංවර්ධනය 
ෙනොවුණු තැන් තිෙබනවා. එදා පාරවල් සෑදීෙම්දී ගසා කෑවා මිස 
ෙහොඳ සංවර්ධනයක් වුෙණ් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කර ෙදන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම හිතන 
හැටියට නිවාස හැදීමටත්  රුපියල් මිලියන 4,500ක් වැනි විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කිසිම දියුණුවක් ෙනොවුණු ගාමීය 
මාර්ග වැඩි දියුණු කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. එදා මුදල් 
නාස්තියක්  වුණා. නමුත්, පසු ගිය  දින සියෙය්දී ඔප්පු කළා 
ෙහොරකම, වංචාව නැතිව කටයුතු කෙළොත් ලක්ෂ ෙදොළහමාෙරන් 
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ෙනොෙවයි, ලක්ෂ දහෙයන් ලක්ෂ 25ක්  30ක් වටිනා විධියට මාර්ග 
සංවර්ධනය කළ හැකියි කියන කාරණය. 

මා තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිෙය් ෙත් කර්මාන්ත ගැන පමණක් 
ෙනොෙවයි, මැණික් කර්මාන්ත ගැනත් කියන්න  ඕනෑ. අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා  මැණික් කර්මාන්තෙයන් රුපියල් බිලියන ෙදකක 
ආදායමක් ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒත් මම හිතනවා 
හරි පහසුකම් ලැබුණා නම්  ෙම් අවුරුදු ෙදක තුන හතෙර් ආදායම 
බිලියන පහක් පමණ ෙවයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

මැණික් සම්පත ගැන ෙමෙතක් කිසිම රජයක් අවධානය ෙයොමු 
කරලා නැහැ. විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා 
අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා මැණික් සංස්ථාව පිහිටුවීමට කටයුතු කළ 
බව. 1977 අපි ඇති කළ විවෘත ආර්ථිකය නිසා තායිලන්තෙය් 
ෙවෙළඳුන් ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් තිබුණු සියලුම මැණික් වර්ග මිලදී 
ගන්න පටන් ගත්තා. ඒ සඳහා විෙද්ශිකයන් විශාල වශෙයන් රටට 
පැමිණියා. නමුත් ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තය කඩා වැටිලා, 
පිටරට මිල පහත වැටිලා තිෙබනවා. අවශ  පහසුකම් ලැෙබනවා 
නම්  හැම දාම  අපි ඒ කර්මාන්තයට අත ගහන්න ඕනෑ නැහැ. 
රත්නපුර පෙද්ශෙය් මැණික් කර්මාන්තයට ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
එදා ගඟකට බැහැලා උදැල්ලක් දමලා ගෙඟන් ඇද්දා; මැණික් 
කෑල්ලක් ගැරුවා. එයින් පරිසරය දූෂණය වුෙණ්ත් නැහැ. ගඟටත් 
කිසි කරදරයක් වුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව විෙශේෂ කාර්ය බළකාය දමලා ඒ කටයුතු 
නවත්වා අල්ලන්න ගියාම, පතල්කරුෙවක් මිය ගියා. අද රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මැණික් ගරන්න ගඟට බහින්න බැහැ. 
ජනතාව  ශාප කරන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට 
වැලි කියුබ් එකක් ෙගදරට ෙගෙනන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට permit එකක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක මහා 
බලවත් අසාධාරණයක්. අද පතල් කම්කරුවා අනාථ ෙවලා 
තිෙබනවා. කැපුම්කරුවන්, විකුණුම්කරුවන් අනාථ ෙවලා 
තිෙබනවා. චීනෙයන් මැණික් මිලදී ගන්ෙන් නැහැ. ඒ තත්ත්වය 
උදා ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්නා හැටියට ෙම් ෙවන විට මැණික් 
කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින සියලු ෙදනාට  ගඟට බහින්නත්  
බැහැ. සබන් කෑල්ලක් නැතිව ගඟට බැස්ෙසොත් රුපියල් 50,000ක් 
දඩ ගහනවා. විෙශේෂෙයන් අගමැතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. අෙප් 
අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත්, පරිසර ඇමතිතුමා හැටියට 
ජනාධිපතිතුමාත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කර්මාන්තය ගැන විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා අපට සර්ව සාධාරණය ඉටු කර ෙදයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතුමන්ලා ඒ සඳහා කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  ෙම් තිෙබන අගාධෙයන් මැණික් ව ාපාරය ෙගොඩ  
අරෙගන කටයුතු කෙළොත්,  රත්නපුරෙය් ජාත න්තර මැණික් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පටන් ගත්ෙතොත් යහපතක් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
මැණික් ෙකෞතුකාගාරය රත්නපුර ෙය් පටන් ගන්න ඕනෑ. මැණික් 
කර්මාන්තය ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළි ෙවළක් 
කියාත්මක කෙළොත් රුපියල් බිලියන ෙදකක් ෙනොෙවයි,  බිලියන 
1,000ක්, 2,000ක් මැණික් කර්මාන්තෙයන් අපට විෙද්ශ විනිමය 

හැටියට උපයා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය මා කියනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, වැටී තිෙබන මැණික් කර්මාන්තය ෙගොඩ නැඟීමට 
අෙප් ඇමතිතුමා දැනට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පතල් 
කම්කරුවා, ව ාපාරිකයා, කැපුම්කරුවා, පතල්කරුවා යන ෙම් 
සියල්ලන් සමඟම සාකච්ඡා කරලා මැණික් ව ාපාරය දියුණු 
කරන්නට සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ෙම්  සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලාත් අපට යම් 
අසාධාරණයක්  වුණත්, අෙප්  නායක  අගමැතිතුමාත්, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත් රට ගැන හිතලා රට ෙගොඩ නඟන්නට  ෙගන 
යන ෙම් ව ායාමයට සහෙයෝගය අපි දිය යුතුයි. ඉදිරි වසර  පහ 
තුළ ෙම් රට සෑම අතින්ම දියුණුවට පත් ෙවන බවට අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා මන්තීවරුන් හැටියට  අෙප් 
ශක්තිය, ෛධර්යය එතුමන්ලාට  ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා.  
මට කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුති 
වන්ත ෙවනවා.  

මා ළඟ කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල   කථා කිරීමට 
කාලය නැති නිසා එය සභාගත* කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
 

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

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "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 28 වන ෙසනසුරාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
 

அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  நவம்பர் 28, சனிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.  
 

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Saturday, 28th November, 2015. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,"පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම.  

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා.  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාවට උත්තර 

ෙදන්ෙන් කවුද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. ඇමතිතුමා 
ඉන්නවාද? [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන්.  මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න නියමිතව තිබුෙණ් පසු ගිය අඟහරුවාදා දිනෙය්යි.  
අඟහරුවාදා මෙගන් ඉල්ලා සිටියා, එදින ඇමතිතුමාට එන්න 
අපහසු නිසා සිකුරාදා දිනෙය්දී  ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  ඉතින් මම ෙම් ෙයෝජනාව සිකුරාදා   දිනෙය්දී  ඉදිරිපත් 
කරන්නට එකඟ වුණා.  අඟහරුවාදාට එන්න අපහසු නිසා ෙවනත් 
දිනයක ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අමාත වරයා 
කිව්වාම,  ඒකටත් මම එකඟ වුණා. එතෙකොට අද දිනෙය්දී    
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්  කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙවලාෙව්ත්  ඇමතිතුමා  සභාෙව් නැත්නම්,  
කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පසුව පිළිතුරු ෙදන්නත් එතුමා නැත්නම්,  
එතුමා පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ෙමොන ෙවලාෙව්ද?  

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,   ඒ ගැන කියන්න 

තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙම් පශ්නය ගැන  කාටද කියන්ෙන්?  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි.  ගරු ඇමතිතුමා හිටියා නම් තමයි ෙහොඳ.  ඒ නිසා 

අප ෙවන දවසක ෙම් ෙයෝජනාව ගනිමුද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පසුගිය අඟහරුවාදායි. ෙවන දවසක ෙම් 
ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්න ෙකොට  ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගෝලයන් 
ෙම් වී ෙතොගය විකුණලා ඉවර වී තිෙබ්වි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අඟහරුවාදා, සිකුරාදා දවස් නිසාද දන්ෙන් නැහැ.  එෙහම නම් 

අපි ෙම් ෙයෝජනාව ෙවන දවසක  ගනිමුද? ඒ දවස්වලට අගුණද 
දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතාම නරක 

තත්ත්වයක්.  රෙට් මතු වී තිෙබන විෙශේෂ පශ්නයක් පිළිබඳව 
වි ෙශේෂෙයන්  අවධාරණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්.  අදාළ අමාත වරුන්  ඒ අවස්ථාවට  අවශ  පතිචාරය 
දක්වන්ෙන් නැත්නම්, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? 
අගාමාත වරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් උෙද් සවස 
ෙදොඩවන්ෙන් ෙමොනවාද?  "පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය ශක්තිමත් කරනවා, 
මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම් ශක්තිමත් කරනවා, අමාත වරුන්ෙග් 
වගකීම් ශක්තිමත් කරනවා" කියලායි.  නමුත්   ෙමොන ෙකෙහල් 
මලක්ද ෙවලා තිෙබන්න්? නිකම් වචන වැඩක් නැහැ. තමන්ෙග් 
ඇමතිවරුන් කැඳවා ෙදන්න අගාමාත වරයාට බැරි නම්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාටත් ඒක කරන්න බැරි නම්,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ෙකොතැනද? ෙමොන පාර්ලිෙම්න්තු බලයක් 
ගැනද කථා කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් ලියවිලි, වචන, වාක  
ඛණ්ඩවලින් පාර්ලිෙම්න්තු බලය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඇත්ත භාවිතෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සැලකිල්ල දක්වනවාද, ඒ 
ෙයෝජනාවන්ට  සැලකිල්ල දක්වනවාද  කියලා කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක සාමාන ෙයන් සිදු වන ෙදයක්.  අද ඉදිරිපත් කරලා,  
හදිසිෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයක් නම් පිළිගන්න පුළුවන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අඟහරුවාදා  මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න සිටින ෙකොට, අඟහරුවාදා බැරි නිසා ෙවන 
දිනයක් ෙදන්න කියලා මෙගන් ඉල්ලා සිටියා. ඊට පසුව තමයි ෙම් 
දිනය ලබාදුන්ෙන්. ඒ දිනයටත් ඇමතිවරයාට  එන්න බැරි නම්, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,   ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?  
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා පැමිෙණයි. අපි තව ෙපොඩ්ඩක් බලමු. ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමා 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඇමතිතුමා එමින් සිටිනවා ලු.  
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා උත්තර ෙදනවාද? හරියට උත්තර ෙදනවා ෙන්.  

වී ටික වික්ෙක් කාටද, විකුණන්න හදන්ෙන් කාටද කියලා  අපි 
කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා ඒ ඔක්ෙකොම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව පටන් ගන්න. 
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[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.  

"කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් පවතින අර්බුද හමුෙව් තම ව ාපාර පවත්වා ෙගන 
යාෙම් දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ව ඇත.  පාරිෙභෝගිකයින්ට සාධාරණ මිලකට 
සහල් සැපයීමටත් වී ෙගොවියාට සෑහීමට පත්වන ආදායමක් ලබාදීමටත් 
ෙනොහැකි වී ඇත. එෙහයින් ඔවුන් මුහුණ ෙදන ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට 
ඉක්මන් පියවර ගත යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටියි."    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී මිල අඩු ෙවලා, හාල් මිල 
අඩු ෙවන එක අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, වීවලින් තමයි 
හාල් හදන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් වී මිල වැඩි ෙවලා, හාල් මිල වැඩි 
ෙවන එකත් පිළිගන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන්  අෙප් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ෙදය තමයි, වී මිල අඩු ෙවලා හාල් මිල වැඩි ෙවලා තිබීම. 
ඒ නිසා ෙමතැන විකෘතියක් තිෙබනවා. ෙමොකද, වීවලින් 
ෙනොෙවයිද හාල් හදන්ෙන්? ෙම් විකෘතිය ඇති වන්න ෙහේතුව 
තමයි, ෙම් කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් ෙමය 
ජාවාරමක් බවට පත් කරෙගන තිබීම. වී මිලදී ගැනීම, ෙතොග 
රැස්කර ගැනීම, වී ඇඹරීම, ෙතොග සහල් සැපයීම කියන මුළු 
දාමයම ව ාපාරිකයන් තුන් හතරෙදෙනක් අතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ව ාපාරිකයන් තුන් හතරෙදනා ෙම් මුළු වී ෙවෙළඳ 
ෙපොළත්, හාල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් හසුරුවමින් තිෙබනවා.  ඒෙක් 
පතිවිපාක වශෙයන් තමයි, සුළු හා මධ  පරිමාණ වී 
කර්මාන්තකරුවා මුළුමනින්ම කඩා  වැටිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන තමන්කඩුව ආසනෙය් විතරක් ෙම් වන ෙකොට සුළු හා මධ  
පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන් 100කට වැඩි පමාණයකට තමන්ෙග් 
ෙමෝල් වහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙගොඩක් ෙමෝල් 
හිමියන්ට තමන්ෙග් ෙමෝල් ගලවලා, පරණ යකඩවලට විකුණන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙමෝල් විශාල පමාණයක් අද 
බැංකුවලට උගස් ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා  තිෙබනවා. ෙම් 
ෙමෝල් පවරා ගන්නවා කියා බැංකුවලින් ඔවුන්ට නිරන්තරෙයන් 
ලිපි එවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් රෙට් වී ෙවෙළඳ ෙපොළත්, 
සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් මුළුමනින්ම ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අතට 
පත් වීෙම් ෙහේතුව මත සුළු හා මධ  පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන් 
විශාල අර්බුදයකට පත් වී තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත් 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙම් කුඩා ෙමෝල් හිමියන් 
ආශිතව 1,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් රැකියාවල නිරත ෙවනවා. 
ඔවුන්ෙග් රැකියාවන් අද ඔවුන්ට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
අයට උන් හිටි තැන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා; සමහර අයට ෙගවල් 
අත් හැර යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අයට ෙමෝල ගලවලා 
පරණ යකඩවලට විකුණන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා; සමහර අයට 
ෙමෝල් ටික බැංකුවට සින්න කරන්න  සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් සුළු හා මධ  පරිමාණ වී 
කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව ති ෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙම්ෙක් තිෙබන විසුළුකාරිම තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස්; ඊට වඩා 
භයානකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින්  වී 
මිලදී ගන්නා බව අපි දන්නවා. වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී 
ගන්නා වීවලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  මීට ෙපර කරපු ෙදයක් තමයි, වී අෙළවි මණ්ඩලය 
විසින් වී මිලදී අරෙගන, ෙම් සුළු හා මධ  පරිමාණ වී  
කර්මාන්තකරුවන්ට ඒවා අඹරන්න දුන්නු එක. ඇඹරුවාට පස්ෙසේ 
ඒ ටික නැවත රජය මිලදී ගත්තා. ඇඹරීෙම් කුලියක් විධියට 
කිෙලෝවකට රුපියල් තුනක් දුන්නා. එ තෙකොට ඔවුන්ට ෙමෝල 
පවත්වාෙගන යන්නත් පුළුවන්. වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී 
තිෙබනවා.  සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියාට වී ලබා ෙදනවා.  
ඒ වී ටික ඔවුන් අඹරලා හාල් ටික ආණ්ඩුවට ෙදනවා. ආණ්ඩුව 
ලක් ස  ෙතොස හරහා ඒ හාල් ෙබදා හරිනවා. ෙම්ක තමයි තිබුණු 
යාන්තණය. ඒ ලබා ගන්නා වී හාල් බවට පත් කරලා විකුණනවා. 
එතෙකොට වී ෙවෙළඳ ෙපො ළටත් ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවනවා; සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොළටත් ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවනවා. හැබැයි, දැන් සිදු 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් එක් රැස් කර ගන්නා මුළු 
වී පමාණය ෙමෝල් හිමියන් තුන් හතර ෙදෙනකුට පවරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම උදාහරණයක් හැටියට 
ඔබතුමාට එය පැහැදිලි කරන්නම්. පසු ගිය දවස්වල කතරගම 
ෙද්වාල ෙය් බස්නායක නිලෙම් කුමාරෙග්ට වී ෙමටික්ෙටොන් 
38,500ක් දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ඒ වී  
දුන්ෙන් කීයටද? රුපියල් 38.50 ගණෙන්. ගත්ෙත් කීයටද? 
රුපියල් 40ට. රුපියල් 40ට ගත්ත වී රුපියල් 38.50ට විකුණනවා. 
කුමාරෙග්ට එක ෙමෝලක්වත් නැහැ. වී ඇටයක් අඹරන්ෙන් 
ෙකොතැනද, වී කර්මාන්තයට ඔහු සම්බන්ධ ෙවලා සිටින්ෙන් 
ෙකොතැනද කියන කාරණය මට කියන්න. ෙකොතැනකවත් ඔහු වී 
අඹරන්ෙන් නැහැ. ඔහු ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් ෙදකක් අෙත් 
තියාෙගන ගබඩාෙව්දීම ඒ වී ටික වික්කා. ෙම්ක තමයි කෙළේ. 
ආණ්ඩුව වී ටික මිලදී ගන්නවා, කවුරු හරි මුදලාලි ෙකෙනකුට ඒ 
වී ටික ෙදනවා. ඒ මුදලාලි අඩුම තරමින් වී ටික ඇහැට 
දකින්ෙන්වත් නැහැ; වී ඇටයක් අතින් අල් ලන්ෙන්වත් නැහැ; වී 
ෙගෝණියක් දකින්ෙන්වත් නැහැ. වී ටික  මුළුමනින්ම  ෙකොමිස් 
එක අනුව නැවත විකුණනවා. ෙම් ජාවාරම අද විශාල අර්බුදයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය සැලකිය යුතු 
ෙලස පසු ගිය කාලෙය් අර්බුදකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් 
කියන්න කැමැතියි. ළඟදී, ආණ්ඩුව විසින්  විශාල වී පමාණයක් 
අරෙගන තිබුණා. හැබැයි, ඒ ගත් වී ටිකට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ ගත්ත වී ටික ඊට වඩා අඩු මිලකට විකිණීම සඳහා 
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවා  තිෙබනවා. අඩු මිලට ඒ වී මිලදී ගන්න 
ලෑස්ති ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද? අර වී ෙමෝල් හිමියන්ම තමයි. ඒ 
නිසා මම පළමුවැනි කරුණ හැටියට ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙමන්න ෙම් වී ටික සුළු හා මධ  පරිමාණ වී කර්මාන්ත 
හිමියන් ෙවත පවරන්න කියලායි. ඔවුන් වී ටික අඹරලා ලබා ෙදයි.  

මා ඔබතුමාට  කියන්නම්, අද වන විට වී  අෙළවි මණ්ඩලය 
සතුව තිෙබන ෙතොග පමාණය ගැන.  නාඩු ෙමටික් ෙටොන් 
234,800ක් තිෙබනවා. සම්බා ෙමටික්ෙටොන් 2,500ක් තිෙබනවා. 
නාඩු කිෙලෝවක් ගත්ෙත් රුපියල් 45 ගණෙන්. නාඩුවල සහතික 
මිල රුපියල් 45යි. ෙමෙහයුම් වියදම ෙලස කිෙලෝවකට රුපියල් 
තුනක් ගියාම  නාඩු කිෙලෝවක් සඳහා ආණ්ඩුවට රුපියල් 48ක 
පිරිවැයක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සම්බාවල සහතික මිල 
රුපියල් 50 ග ණෙන් ගත්තාම කිෙලෝගෑමයකට ෙමෙහයුම් වියදම 
වශෙයන්  රුපියල් තුනක් ගියාම කිෙලෝගෑමයක පිරිවැය රුපියල් 
53ක් ෙවනවා. ඒ නිසා අද වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන 
වීවලින් නාඩු වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 48ක් සහ සම්බා වී 
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 53ක පිරිවැයකුත් දරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
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ටික විකුණන්න ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ෙටන්ඩර් දැන්වීම අනුව දැන් 
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නාඩු කිෙලෝවක් ඉල්ලලා  
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 39.80කටයි. හැබැයි, වී අෙළවි මණ්ඩලයට 
කීයක් වැය ෙවනවාද?   නාඩු කිෙලෝවකට රුපියල් 48ක් වැය 
ෙවනවා.  ඒ අනුව කිෙලෝවකින් සිදුවන අලාභය රුපියල් 8.20යි. 
අද වී අෙළවි මණ්ඩලය ලෑස්ති ෙවලා සිටින්ෙන් නාඩු කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 8.20කට පාඩු පිට විකුණන්නයි.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඒෙගොල්ලන්  සම්බා  ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 50 
ගණෙන්.  හැබැයි,  වී අෙලවි මණ්ඩලය රුපියල් 50 ගණෙන් 
සම්බා  අරෙගන,  පිරිවැය වශෙයන් රුපියල් තුනක්  එකතු කළාම 
සම්බා කිෙලෝවකින් රුපියල් තුනක පාඩුවක් සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාඩු ෙමටික් ෙටොන් 
234,800ක් තිෙබනවා. 234,800 වැඩි කිරීම 1,000 වැඩි කිරීම 
8.20. ෙම් ආකාරයට රුපියල් මිලියන ෙකොච්චර පමාණයක් පාඩු 
වනවාද? ඒ නිසා ෙම් වී අෙළවි මණ්ඩලය අද ෙගොවියාෙග් වී මිලදී 
අරෙගන, ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් ගබඩා කරන 
ආයතනයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ඒ පිරිවැය දරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ඒ පිරිවැය තමයි ජනතාවෙගන්  වාර්ෂිකව  
එකතු කරන බදුවලින් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙම් ඇති කරන ෙපෝඩාව නතර කරන්න ඕනෑ. 
නතර කරලා, සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ට වී ටික 
අඹරන්න ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ඒ ඇයි? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ගත්තාම සහල් කිෙලෝ එකක් කීයද 
ෙවන්න ඕනෑ? රුපියල් 46.50ට මිලදී ගත්ත වී කිෙලෝ එකකින් 
සහල් නිෂ්පාදනය කෙළොත් සහල් කිෙලෝ එකක පිරිවැය රුපියල් 
78යි. අද වන ෙකොට ලංකා සෙතොස ආයතනය ඉහත  වී ෙතොගය 
අඩු මිලට ලබා ගත්ත පුද්ගලයින්ෙගන්ම රුපියල් 92 ගාෙන් සහල් 
ගන්නවා. ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුෙව් වී අඩු මිලට 
ෙදනවා. ෙමෝල් හිමියා අඹරනවා. ඒ ෙමෝල් හිමියාෙග් සහල් ටික 
නැවත සෙතොස රුපියල් 92 ගාෙන් ගන්නවා. ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එතැනත් රුපියල් 78 සිට 92 දක්වා, රුපියල් 14කට 
වැඩි ලාභයක් සහල් කිෙලෝ එෙකන් ලබනවා. සෙතොස රුපියල් 
14ක් වැඩිෙයන් දීලා සහල් ගන්න ඕනෑ; වී විකුණන්න ඕනෑ 
රුපියල් 8.20ක් අඩුෙවන්. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

අද ආණ්ඩුෙව් වී මිලදී ගැනීෙම් මුළු සැලැස්මම ජාවාරම්කාර 
ෙපළැන්තියක් අතට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, සුළු හා මධ  පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් මුළුමනින්ම විනාශයට පත් වීම. ෙමොකද, 
ඔවුන්ට රුපියල් 8.20ට අඩුෙවන් වී ගන්න ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
ඔවුන් ගන්න ඕනෑ සාමාන  ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්. හැබැයි, 
මුදලාලිලා තුන් හතර ෙදෙනකුට වී ටික ගබඩා කරලා එකතු 
කරලා ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක තරග 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුළු හා 
මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ෙග් පළමු ඉල්ලීම වන්ෙන්, "වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ටික අපිට ෙදන්න. අපි අඹරලා 
සහල් කරලා සෙතොසට ෙදන්නම්. සැකයි නම්, වී ටික සල්ලිවලට 
ගන්නම්. වී ටික සල්ලිවලට අරෙගන, සහල් ටික ෙදන්නම්. 
සහල්වලට ඒ ෙවලාෙව් සල්ලි ෙගවන්න" වී අෙළවි මණ්ඩලය 
කියනවා නම්, "අපි වී දුන්නාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපට සහල් ෙදන්ෙන් 
නැතිෙවයි" කියලා. එෙහම සැකයක් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ලෑස්තියි වී සල්ලි දීලා ගන්න. සල්ලි දීලා අරෙගන නැවත සෙතොස 
ගන්න ෙකොට කිෙලෝ එකකට රුපියල් 3ක ඇඹරුම් ගාස්තුවක් 
සහිතව ගන්නවා. ඇයි, ෙම් ෙද් කරන්න බැරි? ඇයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාවාරම්කාරෙයෝ කීප ෙදෙනකුට රජෙය් වී මිලදී 
ගැනීෙම් මුළු වැඩ පිළිෙවළම ඇතුළු කරලා තිෙබන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය යල් කන්නෙය් විශාල 
ෙලස වී අස්වැන්ෙන් අඩුවක් තිබුණා. ඒ අඩු වීම ෙහේතුෙකොටෙගන 

වී කිෙලෝ එකක් රුපියල් 42ට, 48ට ගියා. සුළු හා මධ  
පරිමාණෙය් වී ෙමෝල් හිමියන් රුපියල් 42ට, 48ට වී ගත්තා. 
නමුත්, පසු ගිය ඡන්දය කාලෙය් මියැන්මාරෙයන් සහල් 
ෙගනැල්ලා කිෙලෝ එක රුපියල් 50 ගාෙන් සෙතොෙසන් ෙදන්න 
පටන් ගත්තා. දැන් ෙමොකද වුෙණ්? සුළු හා මධ  පරිමාණ වී 
ෙමෝල් හිමියන් ගත්තා වැඩි මිලට වී. දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට අර 
මුදලට විකුණන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා සුළු හා මධ  පරිමාණ වී 
ෙමෝල් හිමියන් විශාල අර්බුදයකට පත් වුණා. මීට ෙපර පැවැති 
ආණ්ඩුව පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් පිට රටින් සහල් 
ෙගනැල්ලා රුපියල් 50 ගාෙන් ෙබදන්න පටන් ගත්තා. අද 
සපුගස්කන්ද වී ගබඩාෙව් ඒ සහල් ෙගොඩ ගහලා තිෙබනවා. ඒ 
සහල් තමයි අදත් සෙතොෙසේ විකුණන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියා විශාල 
අර්බුදයකට ඒ හරහා පත් වුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ණය මුදල් ආපසු අය කර ගැනීම 
සම්බන්ධව සුළු හා මධ  පරිමාණ සහල් නිෂ්පාදකයන්ට එෙරහිව 
විශාල නඩු පමාණයක් අද පවරා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමොවුන් ෙම් මං ෙකොල්ල කන්න ගියා ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුෙව්ම වැරදි පතිපත්තියක්  ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි ඔවුන් 
විශාල ණයකරුෙවෝ බවට පත් වුෙණ්. ඒ කිසිෙවක් ණයකරුවන් 
හැටියට හිටපු අය ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට යම් ෙද්පළක් තිබිලා, ඒ 
ෙද්පළ සහල් කර්මාන්තයට ෙයොදවලා, සහල් කර්මාන්තය තුළ 
යම් ෙගෞරවයක් සහිතව සිටිය අය. හැබැයි, ඒ ෙද්පළ බැංකුවලට 
උගස් කරලා. අද  ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ සින්නවන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. බැංකුවලින් නිරන්තරෙයන් කඩදාසි එවනවා. 
සමහර ෙමෝල් හිමිෙයෝ සිරගත කර තිෙබනවා. ඒ ෙම් රෙට් සහල් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වුණු ෙමොල් හිමියන්. අදාළ ණය මුදල් 
ෙගව්ෙව් නැහැ කියලා ඔවුන්ව සිරගත කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ණය මුදල් ෙගවන්න බැරි වුෙණ් ඔවුන්ෙග් වංචාකාරී වැඩක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙහොරු එක් ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් ඇති. හැබැයි, 
ඔවුන්ට ඒ අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණ පධාන ෙහේතුව 
තමයි, ආණ්ඩුව හාල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති කරන ලද විකෘති 
පතිපත්තිය. 

ඊළඟට, ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශය ගනිමු. දැන් සුළු හා මධ  
පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ෙග් නම් විශාල පමාණයක් අසාධු  
ෙල්ඛනයට ඇතුළු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ඔවුන්ට ණය ගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් නම් අසාධු ෙල්ඛනෙය්. අඩුම 
තරෙම් අසාධු ෙල්ඛනෙයන් ඔවුන්ෙග් නම් අයින් කරන්න බැරි 
නම්, කණ්ඩායම් ෙලස ෙහෝ ඔවුන්ට ණයක් ලබා ෙදන්න. ඔවුන්  
ෙම් කර්මාන්තෙය් නියැලුණු අය. ඒ නිසා ඔවුන්ව ආරක්ෂා කළ 
යුතුයි. ෙම් කර්මාන්තෙය් ඔවුන් සිටිය යුතුයි. ෙම් කර්මාන්තය 
ආශිතව විශාල නිෂ්පාදකයන් පමාණයක් ඉන්නවා. විශාල වැඩ 
කරන සංඛ ාවක් ඉන්නවා. නමුත්, තුන්, හතර ෙදෙනක්ෙග් 
ඒකාධිකාරියක් තිෙබනවා. ඒ තුන් හතර ෙදනා ගැන මම ඕනෑ නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්.  

ෙමෝල් පහයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝල් පහ කාෙග්ද? මම කියන 
විස්තර අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගනීවි ඒ ෙමෝල් පහ 
කාෙග්ද කියලා. ඒ මහා පරිමාණ ෙමෝල් ටිෙක් අයිතිකරුවන් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එක් ෙකෙනක් තමයි, අරලිය සහල්. 
අරලිය සහල් කාෙග්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට හංගන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඊළඟට, නිපුන සහල්. නිපුන සහල් කාෙග්ද? අයිතිකාරයා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජ  ඇමති ෙකෙනක්ද? නැද්ද? තවම 
ආෙව් නැද්ද? බලාෙගන ඉන්න එනකම්.  ඊළඟට, නිව්රත්න 
සහල්. ඊළඟට හිරු සහල්. හිරු සහල් කියන්ෙන් කවුද? නිපුන 
සහල් හිමිකරුෙග් මස්සිනා. ඊළඟට ෙම්නක සහල්. ෙම්නක සහල් 
කියන්ෙන් කවුද? නිපුන සහල් හිමිකරුවාෙග් සෙහෝදරයා. 
එතෙකොට පධාන ෙමෝල් 05යි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝල් 05න් තුනක් 
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තිෙබන්ෙන් එක් ෙකනකු අෙත්යි. ඒ නිසා මුළු වී, සහල් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළහිම අධිකාරිත්වය තුන් හතරෙදනකු අතර අත්පත් 
කරෙගන තිෙබනවා. ඉස්සර අෙප් වී ෙවෙළඳ ෙපොළ තිබුෙණ් 
මරඳගහමුල.  මරඳගහමුලට සහල් ෙලොරිකාරයින්ට එන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. මින්ෙන්රිය කැෙල් වට කරලා එතැන බයිෙනත්තු 
තියාෙගන ඉඳලා ගහලා එෙළව්වා ඒ ෙගොල්ලන්ට. එෙහම කරලා 
සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඒකාධිකාරයක් හැදුවා.  ඒ නිසා අද මිලදී 
ගන්නා සහල්, මිලදී ගන්නා වී මුළුමනින්ම ෙම් ෙමෝල් හිමියන් 
අතටයි යන්ෙන්.   

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් රෙට් සුළු හා මධ  පරිමාණ 
කර්මාන්ත නංවන්න ඕනෑයි කියලා.  මැද පන්තියක් හදනවායි 
කියනවා. හැබැයි, මැද පන්තියට මුළුමනින්ම අකුල් ෙහළා 
තිෙබනවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය. අඩුම තරමින් ෙම් 
අර්බුදය ගැන කථා කරන්නවත් වුවමනාවක් ෙම් ඇමතිවරුන්ට, 
ෙම් විෂයයන් භාර පුද්ගලයින්ට තිෙබන බවක් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමා හිටියා 
නම් වඩාත් ෙහොඳයි. ෙම් තරම් ෙව්ගෙයන් ෙනොවුණත් යම්  
විධියකට ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරගත යුතුව තිබුණා.  හැබැයි, 
සාකච්ඡා කිරීෙම් අවස්ථාවත් මඟ හැර තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, 
අද ෙම් සුළු හා මධ  පරිමාණ වී කර්මාන්තකරුවා මුහුණ දී 
තිෙබන ගැටලුවට ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු 
කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා නතර ෙවනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
[අ.භා. 6.36] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විනාඩි 

තුනට හැෙරන්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් 
රෙට් ඉතාම කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් හැටියට ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙගනහැර දක්වපු 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්  අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් ජාතියට බත ෙදන ෙගොවියාට රැකවරණය ලැෙබන්ෙන්  ෙම් 
වී කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයත් එක්කයි.  දැන් ෙමතුමන්ලා 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව, අම්පාර ගැන කථා කළා.  මා 
නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ ගත්තත් අද වී 
අතිරික්තයක් නැහැ. අපට අවශ  පාරිෙභෝගික රටාව අනුව 
බැලුෙවොත්,  නිෂ්පාදනය තිෙබන්ෙන් සියයට 27යි.  නමුත් ෙම් 
කමය ඇති කර තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක බලන්න ඕනෑ.   ඕනෑ 
නම් කියාවි ජනවාරි 08වැනිදා ඉඳලා දැන් මාස අටක්, දහයක් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙම් රට පාලනය කළායි කියලා. නමුත් ඒ දින සියය  ගැන 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. මාස තුනක ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම්වා 
කණපිට හරවන්න පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. ඒ නිසා ඔය කියාපු 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් වූ ඉතිහාසය පිළිබඳවත් අපි දැඩි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් වී කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය  එක් ෙකනකුට, 
ෙදෙදනකුට ගිහින් තිෙබනවායි කියලා අද ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. ෙම් කෘෂි ආර්ථිකය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් හැම 
ෙදයක්ම එක් ෙකනකුෙග්, ෙදෙදනකුෙග් අෙත් තිබුණු යුගයක් 
තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ඒ ෙද්වල් පිළිබඳව අපි නැවත 
නැවත පශ්චාත් පරීක්ෂණ පවත්වන්නට අවශ  නැහැ. හැබැයි, 
අපට කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා. වර්තමාන ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්,  ඒ වාෙග්ම 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙග්ත් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් යල් පැන ගිය, 
කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වය අපි 
නිරවුල් කරන්නට ඕනෑ.  

මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, මටත් හිතවත්, ඥාති සම්බන්ධතා 
තිෙබන ගාල්ෙලන් ගිය මිනිස්සු එප්පාවල පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
අරෙගන ඒ එක්කම කුඹුරු වගා කරෙගන, කුඩා කර්මාන්ත වී 
ෙමෝල් ඇති කර තිබුණා. නමුත් අද ඒ අය ඒවා වහලා තිෙබනවා. 
ෙම් රජය බලයට පත් ෙවන්න කලින්, ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට 
කලින් අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් දශක ෙදකක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ෙඛ්දවාචකයට ලක් ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා 
ඉතිහාසෙය් පාඩම් සැලකිල්ලට ෙගන, වර්තමානෙය් ෙම් කටයුතු 
හරියාකාරව ඉටු කරමින්  අනාගතයට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙතත් කලාපයට අයත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වී 
ඇටයක්වත් මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අද නැහැ. අද ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඇතැම්  කුඹුරු හිමියන්ට අක්කර 05, 06 තිෙබනවා. 
ඒ අය ෙහොඳ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. හම්බන්ෙතොට වාෙග් 
දිස්තික්කවල අක්කරයකට වී බුසල් 130ක්, 150ක් වෙග් 
පමාණයක් ගන්නවා. නමුත් ගාල්ෙල්  ෙගොවීන් ගන්ෙන් බුසල් 
50ත්, 80ත් අතර පමාණයක්.  හැබැයි ෙම් අක්කර 5, 6 කුඩා 
ඉඩම්වල වී වගාෙව් අස්වැන්න මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. ඒ නිසා අද ඒ අය විවිධ පුද්ගලයින්ට අහු ෙවනවා. දැන් 
ෙමතුමා -ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා- කිව්වා, අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශවල වී කිෙලෝව රුපියල් 38.50ටයි මිලදී 
ගන්ෙන් කියලා. නමුත් අෙප් පෙද්ශවල රුපියල් 30ට, 27ට තමයි 
වී ෙදන්ෙන්. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. කිසිම පරිපාලනයක් 
නැහැ. ඒ නිසා අම්පාර, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කවල විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික ෙද්හයට වී නිෂ්පාදනය 
එකතු කරන ගාල්ල  වාෙග් ෙතත් කලාපෙය් දිස්තික්කවල 
ජනතාව ගැනත් අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ තිෙබන යම් යම් 
කටයුතු අපි ෙහළා දකිනවා. නමුත් රජයක් විධියට 2016 අවුරුද්ද 
ෙවනුෙවන් අපට මැදිහත් ෙවන්න තිෙබනවා. යහ පාලනයක් තුළ 
ඒ පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව, විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව කටයුතු 
කරනවා.  

ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක වී ෙගොවියාෙග් ෙල්, කඳුළු, දහදිය 
හඳුනන, හදවෙත් රිද්මය, ගැස්ම හඳුනන මිනිස්සු හැටියට හෘදය 
සාක්ෂිය අනුව ෙමවන් වැඩ පිළිෙවළකට අපට යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එක්ෙකෝ හම්බන්ෙතොටින්, එෙහම නැත්නම් අම්පාෙරන් 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් දිස්තික්කවලින් වී අර ෙගන සහල් 
නිෂ්පාදනය කරන කුඩා වී ෙමෝල් හිමියන් අෙප් පෙද්ශවල 
ඉන්නවා. අද ඒ අයටත් වී නැහැ. එක අතකින් අද ඒ පැත්ෙතන් ඒ 
අය අසරණ ෙවනවා. ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න බැරි, අමාරු 
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අතිරික්ක වී පමාණ විශාල වශෙයන් තිෙබන, විශාල 
වශෙයන් වී ගබඩා තිෙබන පෙද්ශවල තත්ත්වය ෙම්කයි.  ගාල්ල 
වාෙග් පෙද්ශවල අද වී ඇටයක් තියා ගන්න තැනක් නැහැ. මම 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙගොවිජන ෙසේවා පාෙද්ශීය කාර්යාලයට ගියා. ඒෙක්  
DOෙග් office එෙක් තමයි වී ගබඩා කර තිෙබන්ෙන්. බිත්තර වී 

1303 1304 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ටික තිෙබන්ෙන් DOෙග් office  එෙක්. සමහර තැන්වල ෙපොෙහොර 
ටික තියා ගන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය අද ඒ 
ෙගොවියාට විතරක් ෙනොෙවයි අපි හැම ෙදනාටම බලපානවා. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නය ෙදස එක ඇහැකින් බලන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අද ෙම් පශ්නය දිහා විපරෙමන් බලන්නට ඕනෑ. ඉතිහාසෙය් 
තිබුණු ෙනොෙයක් ෙඛ්දවාචකයන් පිළිබඳව නැවත අවධානය ෙයොමු 
කරලා කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ශක්තිය ෙදන්න රජයක් 
හැටියට අපි සූදානම්. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක විපක්ෂ 
සංවිධායකතුමා කිව්ව කාරණා මම විශ්වාස කරනවා. දශක ෙදකක් 
තිස්ෙසේ  කර ෙගන ආ යම් සම්පදායන් සහ ෙද්වල් කඩා බිඳ ෙගන 
යන්න තමයි අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට 
අවුරුද්දක් ෙදකක් කල් ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ බණින්න කියලා මම 
ඔබතුමන්ලාට ආරාධනය කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී  
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දුක් විඳින 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සාධාරණ, යුක්තිසහගත ෙද්වල් ඉෂ්ට 
කරන්න  අත්වැල් බැඳ ගන්නවා, රජය හැටියට අපි ඒක කරනවා 
කියන එකත් මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 
[අ.භා. 6.42] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවට උත්තරයක් ෙදන්න ෙකෙනක් නැතත්,  ෙමය  රට 
ෙවනුෙවන්ම උත්තරයක් දිය යුතු කාරණාවක් බව මම 
පිළිගන්නවා. ඒකට ෙහේතුව වී නිෂ්පාදනය කරනවාය කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බත - ෙම් රෙට් බහුතරයක් ජනතාව භුක්ති 
විඳින මූලික ආහාරය- සඳහා  අසව්ැන්න නිෂ්පාදනය කිරීම නිසායි.  
ඒ නිසා ඒක රැක ගන්න ඕනෑ.  

මම මරඳගහමුල මුල් කර ෙගන ෙද්ශපාලනය කරන ෙකෙනක් 
නිසා ඔබතුමා ෙගනා ෙම් ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් මටත් යමක් කථා 
කරන්න ඕනෑකම ඇති වුණා. මරඳගහමුල තමයි පථමෙයන්ම සුළු 
පමාණෙය් වි ෙමෝල් ඇති වුෙණ්. අදට වඩා තාක්ෂණය අඩු යුගයක 
වී ටික බැරල් එකකට දමලා තම්බා ෙගන ඒවා හාල් බවට පත් 
කරලා ෙම් රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය කරන්නත් ඒ  සහල් ව ාපාරය 
ෙකොළඹ - පිෙකොටුව දක්වා ෙගන එන්නත් මරඳගහමුල මුල් වුණා. 
ඔය කියන කාරණාව මත අද මරඳගහමුල ඉන්න සුළු වී 
ෙමෝල්කරුවන් සියලු ෙදනාම බංෙකොෙලොත් ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒෙගොල්ෙලෝ ණය ෙවලා ඉන්නවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. අපි 
ජීවත් වන දිවුලපිටිය ආසනෙය්, මිනුවන්ෙගොඩ සහ එතැනින් එහා 
මායිම් ෙකොට ගත්තාම පන්නල පෙද්ශෙය් හැම ෙකෙනක්ම ජීවත් 
වුෙණ් ඔය ව ාපාරය කරලායි. නමුත් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි, කාලයක් 
තිස්ෙසේ ඒක එක ඒකාධිකාරයකට පත් වුණු නිසා ෙම් සහල් 
නිෂ්පාදකයන් ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
අෙනක් පැත්ෙතන් බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම රටක වී අස්වැන්න වැඩි වුණාම, අතිරික්තයක් ඇති වුණාම 

ඒ රෙට් රජය ඒක භාර ගන්න ඕනෑය කියන එක. ෙලෝකෙය් 
දියුණුම රටවල වුණත් අතිරික්ත තිරිඟු අස්වැන්න රජය මිලට අර 
ෙගන මහ මුහුදට හළනවාය කියන එක ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් 
අපට උගන්වලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට ෙගොවියා රැක ගන්න 
කියාවලියකුත් යනවා. දැන්  ෙම් සභාෙව්දී ගණන් හිළව් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ අනුව වී අෙළවි මණ්ඩලය ගත්ත මිලට වඩා අඩු 
ගණනකට තමයි  ව ාපාරිකයාට සහල් ෙදන්ෙන් කියන එක 
කිව්වා. කතරගම බස්නායක නිලෙම්ට ෙදන එෙක් ජාවාරමක් 
තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එෙහම හරි, පසු ගිය 
කාලෙය් වී අෙළවි මණ්ඩලය- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, වී අෙළවි මණ්ඩලය ගන්න වී මහා පරිමාණ 

ව ාපාරිකයන්ට ෙදන්ෙන් නැතිව සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන්ට ෙදන්න. ඒෙගොල්ෙලෝ වී අඹරලා සහල් ටික ආපසු ෙදයි. 
අඹරණ එකට කිෙලෝවකට කුලිය ෙගවන්න. එතෙකොට ඒ ෙමෝල් 
කියාත්මක ෙවන්න පටන් ගන්නවා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව මමත් ඔබතුමා එක්ක ඉන්නවා. ෙමොකද, 

ඒක රෙට් ව ාපාරයක් බවට පත් ෙවනවා; ස්වයං රැකියා බවට පත් 
ෙවනවා. එයින් කරන ෙගොවිතැන පිළිබඳව ෙලොකු වටිනාකමක් 
ඇති ෙවනවා.  නමුත් ඒ පුද්ගලයා වී ගන්ෙන් අඩු මිලටද නැද්ද 
කියන එක රජයක් හැටියට බලන්න ෙනොහැකි අවස්ථා උදා ෙව්වි. 
ෙමොකද, රජය ෙගොවියාෙග් වී මිලට ගන්නත් ඕනෑ. මා දන්නා පරිදි 
වී අෙළවි මණ්ඩලය ඇතුළු රජය උපරිම ෙලස මිලට ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අස්වැන්ෙනන්  සියයට 8යි. ඒ වී ටික තමයි 
ඔබතුමා කථා කරන, අප කථා කරන ෙදයට යන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. වී අස්වැන්ෙනන් අෙනක් සියයට 92 ෙම් රෙට් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තම්බලා හාල් බවට පත් කරනවා. ඒවා බත් බවට 
පත් කරනවා. ඒ නිසා අෙප් මිනිසුන්ට බඩ පිෙරන්න කන්න, 
තුන්ෙව්ල කන්න අවශ  බත් අෙප් ෙගොවියන් අද ෙකෙසේ ෙහෝ 
සපයා තිෙබනවා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ෙගොවි 
ජනපදවලින්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් මහවැලි ෙයෝජනා 
කමය මඟින් එන අස්වැන්න තමයි ෙම් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණාව ඇත්ත. 
අෙප් රෙට් අමාරුෙවන් ෙසොයාගන්නා සල්ලි ජාවාරම්කාරයන් 
කිසිෙවකුටත් ෙදන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔය ව ාපාරෙය් නියැලී 
සිටින, එය ස්වයං රැකියා බවට පත් කරගත් විශාල පිරිසක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන් ෙවත ඒ වී යන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවද්දීත් 
මරඳගහමුල වී ගබඩා කීපයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා මතක් 
කරපු විධියට, පසු ගිය රජෙයන් ෙගන්වපු, දිරාගිය හාල් ටික 
ෙමෝල්වලට දීලා ආෙයත් සුද්ධ කරලා විකුණුවා. මට මතකයි, අප 
ෙමතැනට එන්න කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ පිළිබඳව කථා 
කර තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් එවැනි ජාවාරම් තිබුණා. සෙතොස 
ආයතනෙයන් යටි මඩි ගහපු අවස්ථා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනටත් මරඳගහමුල වී 
අෙළවි ව ාපාර කරන්න තැනක් හදා තිෙබනවා; කඩ හදා 
තිෙබනවා. ඒවා විවෘත කර නැහැ. ඒ වී ගබඩාවල වී දමන්ෙන් 
ෙදතුන්ෙදනායි. එතැන, බැංකුවලින් ඉතාම අඩු ෙපොලියට ණය 
අරෙගන වී ගබඩා කරන්න වී ෙගනැත් තබා තිෙබනවා. එය 
ෙහොඳයි. කිසිෙවකුටවත් බැංකුවලට මුදල් ෙනොෙගවා එන්න බැහැ. 
යතුර බැංකුෙව් තිෙබනවා. එතැනට ඇවිදින් වී අරෙගන සහල් 
බවට පත් කරන ව ාපාරිකෙයෝ කීපෙදෙනක් ඉන්නවා. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට ඒ වී මරදගහමුල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශෙය් සිටින අයට සුළු ෙපොලියකට දීලා, ඒ ගබඩාවල තැන්පත් 
කරලා, ඒ කියපු විධියට ආරක්ෂණ කමයකින් ආපසු සහල් බවට 
පරිවර්තනය කරගන්න හැකි නම්, එම කමය අඩුම තරමින් ඒ 
පෙද්ශෙය් සිටින, දැනට ජීවත් ෙවන්න බැරි, වී ෙමෝල්වලින් 
බංෙකොෙලොත් වූ, බැංකුවලින් ණයක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට 
ණයකාරයන් වූ මිනිසුන්  නැවත නඟා සිටුවන කමයක් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාෙව් 
ඇතුළත් කරුණු ඉතාම වැදගත්ය කියා මා මතක් කරනවා. මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ඒ වී හැකි පමණ සුළු ව ාපාරිකයන් අතර 
ෙබදන්න කියලායි; විෙශේෂෙයන් අප ජීවත් වන මරදගහමුල 
පෙද්ශෙය් ව ාපාරිකයන්ට මහා ෙපොලියකට ෙනොව, සුළු 
ෙපොලියකට ඒ වී ෙදන්න කියලායි. මරඳගහමුල වල්පිට පෙද්ශෙය් 
තිෙබනවා, වී ගබඩා කීපයක්. එම ගබඩාවල තැන්පත් කරලා, 
බැංකුත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ වී ගන්නා ෙමොෙහොෙත්දී ඒවාට 
මුදල් ෙගවන්න ඕනෑ. චකයක් වාෙග් නිතර වී ගන්නා කමයක් හදා 
දුන්ෙනොත්, වීවලින් වන අලාභය මඟ හැෙරනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතක් කරපු අර පස්ෙදනා, හයෙදනා ෙනොව, 
සහල් ව ාපාරය, වී ව ාපාරය කරපු මිනිසුන් සියලුෙදනාට දැන් 
වැටිලා සිටින තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ඇවිත් සැබෑ ව ාපාරිකයන් 
හැටියට යන්න පුළුවන් ෙවනවා. හැබැයි 'අරලිය' කියන ව ාපාරය 
ආදි ව ාපාර දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ව ාපාර බවත් අපි 
දැනගන්න ඕනෑ. අරලිය ව ාපාරයට ෙහෝ කාට ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙමොකක් ෙහෝ ඥාතිත්වයක් තිෙබනවා නම්-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මා කියන්ෙන් ඒ ව ාපාර වහන්න කියලා 

ෙනොෙවයි. ඒ අය අලුත් මැෂින් ෙගනැල්ලා හාල් පමිතියකට 
ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් සහල් තත්ත්වය උසස් කරන්න 
දායකත්වයක් සැපයූවා. ඒක සාමාන  ෙපොඩි ෙමෝල් හිමියකුට 
කරන්න බැහැ. ෙලොකු ෙමෝල් හිමියකුට විතරයි පමිතියක් සහිත 
ෙමෝල් පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්. ෙවනදා තිබුණාට වඩා අෙප් 
රෙට් හාල්වල තත්ත්වය පමිතිෙයන් උසස් කරන්න සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ මහා පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ෙග් දායකත්වය. අපි 
ඔවුන්ෙග් දායකත්වයත් පිළිගන්නවා. හැබැයි තිෙබන පශ්නය 
තමයි ඔවුන්ෙග් අධිකාරිත්වය. ඔබතුමා කියපු අර පහළ සුළු හා 
මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ටත් ඔවුන්ෙග් ව ාපාර වර්ධනය 
කරගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව 
බිඳ වැටීම තමයි ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදය. අඩුම 
තරමින්, වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී ටිකවත් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, ඔවුන්ෙග් ෙමෝල් නැවත කියාත්මක වන තැනකට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවයි ලබාෙදන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අපත් ෙම් සාකච්ඡා කරන, විවාද 

කරන කරුණුවලට උත්තර ෙදන්න ෙකෙනකු අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැතිව ගියත් අපි ෙම් ගැන අද ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතු ෙළේ කථා කළා. ඒ නිසා ෙම් වාර්තා වග කිව යුත්තන් අතට පත් 
කරලා, ඔබතුමන්ලාත්, අපත් -අපි සියලුෙදනාම- කියපු ඒ සුළු 
ව ාපාරිකයන් අතර ඒ ව ාපාරය තවතවත් ව ාප්ත කරලා, තල්ලු 
කරලා, නියමිත විධියට සහන ෙපොලියකට බැංකු ණයක් දීලා එකී 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුය කියන කථන්දරයට මම 
එකඟයි. එය කරන්න ඕනෑ කියන එකත්, එය කළ යුතු ෙදයක්ය 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන් මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මතක් 

කරනවා. තම ව ාපාර කඩා වැටිච්ච නිසා මරඳගහමුල පෙද්ශය, 
දිවුලපිටිය පෙද්ශය ඇතුළු පෙද්ශවල සිටින සහල් ව ාපාරිකයන් 
කරගන්න ෙදයක් නැතිව ඉතා අසරණ තත්ත්වයට, අන්ත දුක්ඛිත 
තත්ත්වයට පත් වී සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඔවුන් නඟා සිටුවන්න 
කළ ෙහොඳම ෙයෝජනාවක්ය කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.49] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අෙප් උගත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළ  

කාෙලෝචිත මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් මෙග්ත් අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම  ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙම් 
මාතෘකාව ගැන අද උෙද් දැන ගත්තාම ඊට අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තා 
එකතු කරනෙකොට  මා දැක්කා, ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනා  කරන 
ෙම් පශ්නය  අද ඊෙය් පශ්නයක් ෙනොවන බව. එතුමා ෙම් ගැන 
2004 වර්ෂෙය් සිටම  කථා කර තිෙබනවා. 2004 වර්ෂෙය් සහ 
2005 වර්ෂෙය්  එතුමා තමයි ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
වුෙණ්. එතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කාලෙය්ත් ෙම් පශ්නය 
විසඳන්නට උත්සාහ කළා. [බාධා කිරීමක්]  ඒ කමෙව්දය එදත් 
බැරි වුණා. එදා හරියාකාරව කළා නම්, අද ෙම් පශ්නය ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  ඒකට තමයි ෙම් එන්ෙන්.  
කන්නෙයන් කන්නයට කරන්න - [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ඉන්නෙකොට කෙළේ කන්න ෙදකයි.  ඒ කන්න ෙදෙක් වී 

ටික අපි ගත්තා.  ඒ කන්න ෙදෙක් වී ටික සුළු හා මධ ම පරිමාණ 
ව ාපාරිකයන්ට දුන්නා. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපරාෙද් ඔබතුමන්ලා  කන්න ෙදකක් ඉන්ෙන් නැතිව අවුරුදු 

පහක් හිටියා නම්  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්]  
ඒක තමයි.  [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙයෝජනාව ගැන  කථා කළ සියලුම 
මන්තීවරු කථා කෙළේත්  එකම ෙදයක්.  

2005දී මාත් එතැන හිටියා. එම නිසා මා ෙහොඳට දන්නවා. 
ඇත්තටම ෙම් පශ්නය අපි විගහ කරන්නට ඕනෑ. ෙමය අද ඊෙය් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 2005 වර්ෂෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිබුණා.  2010  
වර්ෂෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිබුණා. ෙම්ක ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නයක්. 
අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි. ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමා ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙද්වල් 
ෙයෝජනා කළා. අෙප් අෙනක් මන්තීවරුනුත්  ෙයෝජනා කළා, 
පැහැදිලිවම  ඒකාධිකාරය නැති කරන්න නම්, ෙම් සුළු 
පරිමාණෙය් ෙමෝල් හිමියන්, ෙගොවියා සහ බැංකු කියන  ෙම් 
තිත්වය ඒකාබද්ධ වන  වැඩපිළිෙවළක් අනිවාර්යෙයන්ම  අවශ  
බව.  

ෙම්කට මා උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා,   සහලින් 
නිෂ්පාදනය වන හා  බත ආහාරයට  ගන්න,  තවත් රටක් වන 
ජපානය. සාමාන ෙයන් ෙමය කළ හැක්ෙක් තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් 
පරිෙභෝජනයට ගන්න  සහල් පමාණය හඳුනා ගත්තාට  පස්ෙසේ,   
ඒ පෙද්ශෙය් ෙම් තිත්වය එකතු ෙවලා කුඩා පමා ණෙය් ව ාපෘති 
පටන් ගත හැකියි.  ඒ සඳහා පමුඛත්වය ෙදනවා. අවුරුද්දකට 
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[ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා] 
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අවශ  වී පමාණය ගබඩා කරනවා. අෙප්  ලංකාෙව් කරන  system  
එකට වඩා ෙවනස් විධියට අපට ෙම් ගැන හිතන්නට ෙවනවා.  

අපි කරන්ෙන් වී ටික විකුණනවා. වී ෙගොවියා වී සියල්ලම 
විකුණනවා.  වී ෙගොවියා වී ටික වික්කාට පස්ෙසේ  ඔහු  ණය ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ ණය පියවනවා. ඉතිරි වුෙණොත් ෙගදරට අවශ  
බඩු ටික ගන්නවා. ඊට පසේසේ  ආෙයත් මුදල් නැති වුණාම අර 
ෙගදරට ගත් බඩු ටික -ටීවී එක, ටැක්ටර් එක  ෙහෝ   ටැක් ටර් එෙක් 
ෙරෝද ටික ෙහෝ විකුණනවා. ඊට පස්ෙසේ බැංකුෙවන් ණය ගන්නවා. 
ෙම් cycle   එක ෙමෙහම ගිෙයොත්  ෙම් පශ්නය කවදාවත් 
විසඳන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම්කට කාෙලෝචිත අලුත් 
කමෙව්දයක්  අපි සැකසිය යුතුයි. ගරු අනුර දිසානායක  
මන්තීතුමා ඇතුළු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ටත් මා 
ෙයෝජනා කරනවා, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය 
විසඳමු කියා. ෙම් පශ්නය විස ෙඳන තැනකට ඇවිත් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා -   
[බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන්  වී ෙගොවීන්ෙගන් ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා.  අඩු මිලට 

ඔවුන් ෙදන්න හදන්ෙන්. ඒක තමයි ගරු මන්තීතුමා  ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් වී ෙතොගයත් දුන්ෙනොත් ආෙයත් එකතුෙවලා 
කරන්නට ෙවන්ෙන්  ඊළඟ මහ කන්නෙය් වී ආපු ෙවලාවට.  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමා මතු කරන පශ්නය  ෙමොෙහොතකින් 

විසඳා  ගත හැකි පශ්නයක් ෙනොවන බව. ෙම්ක දිගටම ආපු 
පශ්නයක්. අපි ෙම්  කන්නෙයන් පස්ෙසේ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදමු. 
අඩුම තරෙම් අවුරුදු ෙදක තුන ඇතුළත එෙහම නැත්නම්  ඉදිරි 
අවුරුදු පහ  ඇතුළත  විසඳන වැඩපිළිෙවළකට යමු. ඒකට අපිත් 
එක්ක බද්ධ ෙවන්න. ෙමවර අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා  කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න, ගාමීය කර්මාන්ත 
දියුණු කරන්න සියලුම ගම්මානවල  ෙගොවිෙයෝ ව වසායකෙයෝ 
හැටියට  ආෙයෝජනය කරන්න කියා. ෙම් කාර්යෙය්දී  වී 
නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවියාට පුළුවන් ව වසායකෙයෝ හැටියට 
එකතුෙවලා  අපි  ෙයෝජනා කරන  ගාමීය කර්මාන්ත නඟා 
සිටුවීෙම් වැඩපිළිෙවළ තුළ  ඉඳෙගන අලුත් ව ාපෘති පටන් 
අරෙගන කටයුතු කරන්න. විෙශේෂෙයන් ගබඩා පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කරන්න මිලියන 1000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
මිලියන 1000 අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්,  වී ෙගොවියා ෙග් 
පශ්නය හරියාකාරව විසඳන්න.  

ෙම් ආකාරෙයන් දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ගැන හිතුෙවොත් 
විතරයි අපට ෙම් පශ්නය ජය ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම 
නැති වුෙණොත් ෙවන්ෙන් ඔබතුමා කියනවා වාෙග් ෙකටි කාලීනව 
වී ටික විකුණා ගන්න බැරි නිසා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙසොයන්නට ගිෙයොත් නැවතත් ෙම් ෙරෝල කරකැෙවන එකමයි 
ෙවන්ෙන්. වී ෙගොවියා හැම දාම කරන්ෙන් වී ටික සම්පූර්ණෙයන් 
විකුණනවා, ෙගදරට අවශ  බඩු ටික ගන්නවා. ආෙයත් ණය 
අරෙගන, ණය හිමිෙයෝ බවට පත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලෙය් දැක්කා ෙගොවිෙයෝ 
වහ ෙබොන බව. ෙගොවිෙයෝ වහ ෙබොන තත්ත්වයට පත් වූෙණ් 
අතීතෙය් සිට ආව ෙම් සමස්ත පශ්නය නිසායි. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මා ළඟ තිෙබනවා 2008 සිට 
2015 දක්වා සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය  සහ වී අෙළවි මණ්ඩලය 

මිලදී ගත් වී නිෂ්පාදන පමාණය ගැන සටහනක්. උදාහරණයක් 
වශෙයන් වී අෙළවි මණ්ඩලය 2014දී වී ඇටයක්වත් මිලදී ගන්ෙන් 
නැහැ. 2015 මහ කන්නෙය්දී තමයි අපි වී අෙළවි මණ්ඩලය 
හැටියට ෙමටික් ෙටොන් 160,000ක් සහ යල කන්නෙය්දී ෙමටික් 
ෙටොන් 175,000ක් ආදී වශෙයන් වැඩිම පමාණයක් මිලදී ගන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම මම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට කාරණයක් 
මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙමතුමා 2012දී පවා ෙයෝජනා 
කරනවා වී කිෙලෝවක් රුපියල් 40ට ගන්න කියා. ඒ නිසා අපි දින 
100 සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දීත් රුපියල් 40 සිට 50 දක්වා 
මිලකට වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම අපි 2016 සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දීත්  රුපියල් 40 
සිට 50 දක්වා මිලකට වී කිෙලෝවක් මිලදී ගන්න ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ අඩු කිරීම වාෙග්ම, අපි ෙගොවියාට සහන ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට අපි ෙගොවියාට මුදල් 
ලබා ෙදනවා. ෙම් මුදල් පාවිච්චි කර ෙගොවියාට හැකියාවක් 
ලැෙබනවා අලුෙතන් ව ාපෘති පටන් ගන්නට, ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන ව ාපෘති පටන් ගන්නට. ඒ සඳහා අපිට ෙහොඳම අවස්ථාවක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ෙගන 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් පශ්නය විසඳිය යුතුයි.   

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම එක ෙදයයි අහන්ෙන්. දැන් වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව 

තිෙබන වී සම්බන්ධව ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවා, නාඩු 
කිෙලෝවකින් රුපියල් 8.20ක් පාඩු ෙවන ආකාරයටත්; සම්බා 
කිෙලෝවකින් රුපියල් 3ක් පාඩු ෙවන ආකාරයටත්. ඒ අනුව, 
නාඩුවලින් විතරක් සිදු වන පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,000 
ඉක්මවනවා. සම්බාවලින් වන පාඩුව රුපියල් මිලියන 600 
ඉක්මවනවා. ඒ අනුව දැන් අපි අභිමුව තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
2,600ක පාඩුවක් සිදුවීෙම් අවස්ථාවක්. අමාත වරයා ඕනෑ ඒක 
නතර කරන්නයි. අමාත වරයා කියනවා නම්, "ඔව්, ඒක නතර 
කරනවා. යම් ෙතොගයක් අපි ඒෙගොල්ලන්ටත් ලබා ෙදනවා. නමුත් 
අපි යම් පතිශතයක් සුළු හා මධ  පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ටත් 
ලබා ෙදනවා" කියා. ඒ විධිෙය් ෙමොකක් ෙහෝ අදහසක් ඕනෑ, ෙම් වී 
ෙතොගය සම්බන්ධව. දැන් ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 
කියන්ෙන් ඊළඟ කන්නෙය් බලමු කියා. ඊළඟට ෙපබරවාරි, 
මාර්තුවලින් පසුව තමයි මහ කන්නෙය් අස්වැන්න එන්ෙන්. නමුත් 
දැන් ෙම් ආව වී ෙතොගය පිළිබඳව උත්තරයක් ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ෙම් කාරණය 

ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවා ඉක්මනින් 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. 

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට අවශ  ඒ උත්තරය ලබා ෙදන ආකාරයයි. ෙමොකද, 

ඇමතිතුමා ඉඳලා, "ඒක එෙහම කරන්ෙන් නැහැ" කිව්වා නම්, මම 
ඒක පිළිගන්නවා. දැන් ෙම් සම්බන්ධව පිළිතුර ලබා ෙදන 
ආකාරයක් නැහැෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙම් සම්බන්ධව සභාවට අමාත වරයාෙග් 

පකාශයක් හැටියට- [බාධා කිරීමක්] පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා 
කිව්වාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කරන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා ෙන්. ඒ පිළිතුර ෙකොෙහොමද ලබා ෙදන්ෙන්? ඒකට 
තවත් පශ්නයක් අහන්නට ඕනෑද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් අවධානයට 

ෙයොමු කර ඉකිමන් පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නැත්නම් අමාත වරයාෙග් පකාශයක් හැටියට ෙම් 

සඳහා පිළිතුර ලබා ෙදන බව කියන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
උත්තරය ෙදන්න විධියක් නැහැ. උත්තරයක් ෙදනවා කියා 
කිව්වාට, සභාවට පිළිතුරක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. උත්තරය ලබා 
ෙදන්න තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අමාත ාංශ පකාශ යටෙත් ෙම් සඳහා පිළිතුරක් ලබා දිය 

හැකියි කියා මා හිතනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අමාත වරයාෙග් පකාශයක් හැටියට පිළිතුරක් ෙදන්න, 

එතෙකොට හරි. 
 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 7.00 වුෙයන්, 2015 ෙනොවැම්බර් 0 6 දින 
සභා සම්මතිය අනුව, මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා විසින් පශ්නය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015  ෙනොවැම්බර් 28 වන 
ෙසනසුරාදා පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ பாரா மன்றம், 
அதன  2015 நவம்பர் 06 ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்களால் வினா வி க்காமேலேய 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015, நவம்பர் 28, சனிக்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 28th 
November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 
06th November, 2015.  
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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. 
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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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