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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 – [හත්වැනි ෙවන් කළ දිනය]: 

 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදි. 
 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 නීති විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධාන නිදහස් කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Seventh Allotted Day]:   

 Second Reading – Debate Adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION:   

 De-proscription of Illegal and Proscribed Organizations   

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஏழாம் நாள்] : 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 சட்டவிேராத மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட அைமப் களின் வி தைல 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m.  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 
in the Chair. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

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

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. K.S.R. Weerasinghe of No. 403/1, Jaya 
Mawatha, Polpithimukulana, Kandana. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පී.හැරිසන් මහතා - පැමිණ නැත.  

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරෙවල, 

ඇත්තලපිටිය, පාසල් මාවත, අංක 67 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්.පද්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මීගහතැන්න, 

ජම්බලගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. ගුණදාස 
විෙජ්ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 170/'15 -(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා 

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

 

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

 
මාතර දිස්තික්කෙය් "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන 

ව ාපෘති: යළි ඇරඹීම 
மாத்தைற மாவட்ட "ேதசத் க்கு மகுடம்" 

அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் : மீள ஆரம்பித்தல் 
" DEYATA KIRULA" DEVELOPMENT PROJECTS IN MATARA 

DISTRICT:  RECOMMENCEMENT 

175/’15 
2. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බුද්ධශාසන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ දැයට කිරුළ සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක කිරීම සඳහා 

1441 1442  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන ව ාපෘති රාශියක් 
2015 ජනවාරි මස සිට නතර කර දමා ඇති බවත්;  

 (ii) ෙමම වසර තුළ පැවැත්වූ එකම දිසත්ික් සංවර්ධන 
කමිටු රැසව්ීෙම්දී ඒවා නැවත ආරම්භ කරන බව 
රජෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් හා නිලධාරින් 
අවධාරණය කරනු ලැබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) ෙවෙහරෙහේන රජමහා විහාරෙය්, ෙදවිනුවර 

රජමහා විහාරෙය් සහ වැවුරුකන්නල පූජා භූමිෙය් 
අතරමඟ නවතා දමා ඇති ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ 
කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் "ேதசத் க்கு மகுடம்" 
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 
நைட ைறப்ப த் வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் பல 2015 சனவாி 
ெதாடக்கம் நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆண் ல் நடத்தப்பட்ட ஒேரெயா  
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் அைவ 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ெமன அரசாங்கத்தின் 
அரசியல்வாதிக ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் 
வ த்தினர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவெஹரேஹன ரஜமஹ விகாைரயி ம் 
ெதவி வர ரஜமகா விகாைரயி ம் மற் ம் 
ெவ கன்னல னித ஸ்தலத்தி ம் 
இைடந ேவ ைகவிடப்பட் ள்ள 
நிர்மாணிப் கைள மீண் ம் ஆரம்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் எத்திகதியில் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Buddhasasana:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a number of development projects that were 
commenced under Deyata Kirula 
Development Project in  Matara District, 
have been stalled from January 2015; and  

 (ii) at the very single district development 
committee meeting, held  in this year, the  
politicians of the Government and officials 
emphasized the fact that the aforesaid 
projects will be restarted? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the construction works of 
Veherahena Raja Maha Vihara, 
Devinuwara Raja Maha Vihara  and 

Vevurukannala Sacred Area that have been 
stalled midway, will be restarted;  

 (ii) if so, the aforesaid date?  

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බුද්ධශාසන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

 (අ) (i) ෙමම අමාත ාංශය මඟින් දැයට කිරුළ සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක කිසිදු සංවර්ධන 
ව ාපෘතියක් නතර කර නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායක අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා සමඟ උෙද් 
පාන්දර ආරාවුලකට පැටෙලන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් 
දැයට කිරුළ සියලු ව ාපෘති ගැන ෙනොෙවයි. ෙවෙහරෙහේන 
රජමහා විහාරෙය්, ෙදවිනුවර රජමහා විහාරෙය්, වැවුරුකන්නල 
පූජා භූමිෙය් ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා තිෙබනවා. ඒ ඉදිකිරීම් 
කටයුතු නවතා දමනවාද, යළි පටන් ගන්නවාද, පටන් ගන්නවා 
නම් ඒ කවදාද කියන පශ්නයයි මා බුද්ධශාසන අමාත තුමාෙගන් 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ෙවෙහරෙහේන රජමහා විහාරය ගැනත් අසා 

තිෙබනවා. මුලින්ම මා ෙදවිනුවර රජමහා විහාරය ගැන කියන්නම්. 
ෙදවිනුවර රජමහා විහාරය පූජා භූමියක් ෙලස පකාශයට පත් කි රීම 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා 2012 වර්ෂෙය් සමරු ඵලකයක් සවි 
කරන්න පතිපාදන ෙලස රුපියල් 69,635ක් වැය කර තිෙබනවා. 
මුල්ගල තිබ්බා විතරයි. ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම ව ාපෘතියක් ෙහෝ 
පතිපාදනයක්  ලබාදී තිබුෙණ් නැහැ.   

වැවුරුකන්නල රජමහා විහාරය සඳහා සංවර්ධන ව ාපෘතියක් 
ආරම්භ කර නැහැ. 2012 වර්ෂෙය් පූජා භූමි සංවර්ධනය සඳහා වූ 
පතිපාදනවලින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙවත බිල්පත් නිරවුල් කිරීම සඳහාත්, 2015 වර්ෂෙය් පූජා භූමි 
සංවර්ධනය සඳහා වූ පතිපාදනවලින් රුපියල් 2,856,166.99ක් 
මාතර දිස්තික් ෙල්කම් ෙවතත් ලබා දී ඒ ව ාපෘතිවලට  ෙම් 
වනෙකොට  සම්පූර්ණෙයන් ෙගවීම් කර තිෙබනවාය කියා වාර්තා වී 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් අමාත ාංශෙයන් ඒ කිසිම වැඩසටහනක් 
නතර කර නම් නැහැ. 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වැවුරුකන්නල පූජා භූමිය 

සඳහා අවශ  කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කෙළේ  එවකට ජනාධිපති 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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වශෙයන් හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒ 
අනුව 2014 වනෙකොට කඩ කාමර 12ක ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් 
කර තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ නැවත "දැයට කිරුළ" සංව ර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කඩ කාමර හයක ඉදිකිරීම් කටයුතු පටන් 
ගත්තා. පූජා භූමි සංවර්ධනය යටෙත් කැබිනට් පතිකාවක් හරහා  
පළමුවැනි වතාවට රුපියල් මිලියන 100ක ඇස්තෙම්න්තුවට අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ෙවන් කළා. ඒ අනුව ෙමතුමා කළ පකාශයට 
අපට කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්න බැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සති අන්තයට, ෙපෝය දිනයට ලක්ෂයකට 
වැඩි පිරිසක් ෙම් ස්ථානවලට යනවා. ෙම් ෙවලාෙව් තත්ත්වයත් 
එෙහමයි. වැසිකිළි කැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා අවශ  
පතිපාදන මාතර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා ෙවන් කර 
තිබුණත්, "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ඒවා අතර 
මඟ නතර ෙවලායි තිබුෙණ්. එදා බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශයට පූජා 
භූමි සංවර්ධනය අයිති ෙවලා තිබුණාද නැද්ද කියන කාරණය මත 
ෙම් උත්තරය දුන්නාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මුළු 
උත්තරයම අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම් ස්ථාන තුනම ෙබෞද්ධයින්ෙග් විෙශේෂෙයන්ම කතරගම යන 
සංචාරකයින්ෙග්,  විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් නවාතැන් ගන්න 
ස්ථාන. ඔබතුමා දුන්නු ආරම්භක පිළිතුර තමයි,  "ෙමම 
අමාත ාංශය මඟින් දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් 
කියාත්මක කිසිදු සංවර්ධන ව ාපෘතියක් නතර කර නැහැ." කියන 
එක. එය ඉතාම කනගාටුදායක පිළිතුරක්. ෙවෙහරෙහේන රජමහා 
විහාරෙය් නායක හාමුරුවන් වන කෑගල්ෙල් රතනසාර 
හාමුදුරුෙවෝ ෙම් විවාදය බලාෙගන ඉන්නවා නම්, දික්වැල්ෙල් 
තිස්ස නායක හාමුදුරුෙවෝ ෙම් විවාදය බලාෙගන ඉන්නවා නම්, -  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හැබැයි, සංවර්ධන ව ාපෘති නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, ජනවාරි මාසෙය් 16වැනි 

දායින් පස්ෙසේ සමහර තැන්වල තිෙබන්ෙන් අහස දිහා බලාගත් හිස ්
කණු. ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ෙකෙරහි ඒ ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් හිෙත් විශාල 
අෙගෞරවයක් ඇති වීමට ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, කිසිම අෙගෞරවයක් ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 

"දැයට කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත් පටන් ගත්ත හැම වැඩක්ම 
ෙකෙර නවා කියලා පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් 
නැහැ, ඔබතුමා බුද්ධික පතිරණත් එක්ක තරගයට පශ්න අහනවාද 
කියලා. ඒ තරගයට උදව්වක් කරන්න බැරි වීම ගැන මා කනගාටු 
වනවා. නමුත්, -[බාධා කිරීමක්] නැහැ, පිළිතුෙර් තිෙබනවා. දැන් 
කියාත්මක වනවා. ඒ කාෙල් වාෙග් මුල්ගලට විතරක් සීමා ෙවලා 
නැහැ. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා එක්ක තරගය තිෙබන්ෙන් 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයට. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, අපට පශ්නයක් නැහැ. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. මැතිවරණවලින් 

පිට පිට තුන්වතාවක් පළමුවැනියා වුණු මනුස්සයාට කිසිම 
තනතුරක් ෙදන්ෙන් නැති එෙකන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් කාටද 
කියලා පැහැදිලියි. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම පශ්නයක් නැහැ. එතුමාටත් පශ්නයක් නැහැ. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා එක්ක අපට කිසිම තරගයක් 

නැහැ. එතුමා සියලු බාධක තිෙබද්දි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙයන් මාතර දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට ආවා. අපට 
කිසිම තරගයක් නැහැ එතුමාත් එක්ක. කරුණාකර ඒ පකාශය 
අයින් කර ගන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, "දැයට කිරුළ" යටෙත් අනවශ  නාස්තියක් 
තිෙබනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම්, ඒක නතර 
කරන්න. ඒක ෙවනම කාරණයක්. හැබැයි, ඒ වැඩසටහන යටෙත් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් පටන් 
ගත්ත ව ාපෘති නතර කරන්න එපා.  

එදා අගමැතිතුමා ඉතාම ෙගෞරවනීය ෙලස උත්තරයක් දුන්නා. 
ඔබතුමා අද දීපු උත්තරය ෙනොෙවයි එතුමා එදා දුන්ෙන්. එතුමා 
කිව්වා, සාගල රත්නායක මැතිතුමා- 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු අමාත තුමා ලබා දුන් උත්තරයයි මා කියන්ෙන්. ගරු 

මන්තීතුමා, සංවර්ධන ව ාපෘති එකක්වත් නතර ෙවලා නැහැ. 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙප් වැලිගම ආසනෙය් කිසිම වැඩක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පන්සල් ගණනාවකටම ආධාර කළ ලැයිස්තුව පවා ෙමතැන 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න තුන ඉදිරිපත් කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහෝ 

විපක්ෂෙය් ෙහෝ කවුරු හරි පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවනවා නම්, 
ඔබතුමාෙග් වගකීම තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායමක් යවලා ෙසොයා බැලීම. කරුණාකර  වැලිගම, 
ෙකොටවිල තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරයක් 

දුන්නා ෙන්ද? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, උත්තරයක් දුන්නා. ඒ 

එකක්වත් නතර ෙවලා නැහැ. ෙමොන විධියට පශ්න කළත්,  නතර 
ෙවලා කියලා ෙකොපමණ කිව්වත්, නතර ෙවලා නැහැ කියන එක 
තමයි උත්තරය. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඒ පිළිතුෙරන් 

සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒෙකන් සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි. දැන් අපි පධාන කටයුතුවලට යමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න ඇසීමට අපට තිෙබන සීමිත කාලය 

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පෙයෝජනයට ගැනීමට තීරණය 
කරලා ඔබතුමාත් සහභාගි වුණු පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ සඳහා 
ෙව්ලාව ෙවන් කළා. නමුත් අදත් ෙම් පසු ගිය දිනවල ෙමන් පශ්න 
ෙදකයි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නා  විධියට අෙප් 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් පශ්න දීලා තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙල්ඛන ගත කරලා අපට 
පශ්නය අහන්න අයිතිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පුස්තකයට 

ෙයොමු කර  තිෙබන පශ්න තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  මුල් 
කාලෙය් ඒවා එවාපු පිළිෙවළ අනුවයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් වන විට දිනපතා එවන පශ්න පමාණය වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. 
මුල් කාලෙය්දි වුණු පමාද ෙදෝෂයක් නිසා තමයි වැඩි පශ්න 
ගණනක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැත්ෙත් කියන එකයි මහ ෙල්කම්තුමා 
පකාශ කර සිටින්ෙන්.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මා කියන 

කාරණාව අවධානයට ෙයොමු කරන්න. ඕනෑ තරම් පශ්න, 
මන්තීවරු දීලා තිෙබනවා. ඒ පශ්න අමාත ාංශවලට යවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න පරිවර්තනය කර ගැනීෙම් අමාරුවක් 
තිෙබනවාය කියා මහ ෙල්කම්තුමා යටෙත් ඉන්න යම්කිසි 
නිලධාරිෙයක් කියනවා. නමුත් අෙප් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව- 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක පිළිගන්න පුළුවන් උත්තරයක් ෙනොෙවයි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව සත ය කියන්නම්. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිය තමයි ෙම් යටපත් වන්ෙන්. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන- 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යමක් පරිවර්තනය කර ගන්න බැහැයි කියන 

කථාව අපට පිළිගන්න බැහැ.  ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමාම කථා 
කරලා check කරන සමහර ඒවා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව  පැය 
24කදී පරිවර්තනය කරන බව. ඒ නිසා  ෙමොන පක්ෂෙය් ෙව්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට තිෙබන වරපසාද ෙම් විධියට 
යටපත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය  ඔබතුමා විෙශේෂෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා විසඳා ෙදන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, තව 
දවස් 19ක් ෙම් අය වැය විවාදය තිෙබනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ඉතාම 

සාධාරණයි. අද දිනය ඇතුළත ගරු කථානායකතුමා එක්ක ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් කරලා පශ්නවලට අවස්ථා වැඩි 
කරන්න අපි කියාත්මක ෙවනවා.  
 

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

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Navin Dissanayake? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, this is certainly a procedural error. It has nothing 

to do with the Government trying to circumvent and 
suppress the rights of the Hon. Members of the 
Opposition.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is an administrative matter.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, please go into this procedural error and rectify it. 

It is a procedural error.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navin Dissanayake, I think it has nothing to do 

with the Government or the Opposition. It is an 
administrative matter.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) 

යටෙත් පකාශනයක් මා විසින් මහ  ෙල්කම්තුමාට භාර දුන්නා. ඒ 
අනුව ගරු කථානායකතුමා එකඟ වුණා ඒ පකාශනය කරන්න 
අවසර ෙදන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් ඔබතුමාට දී 
තිෙබන පකාශය පමණක් ඉතාම ෙකටිෙයන් කියවන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමා-  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථානායකතුමා දීපු අවසරයක් මත 

තමයි දැන් ෙම් පකාශය කරන්න යන්ෙන්.  එතුමා ෙමම සබා 
ගැෙබ් සිටිද්දී, ඒ අවසරය මත ෙම් පකාශය කිරීෙම් හැකියාව 
ඔබතුමාට තිෙබනවා.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එතුමා කථානායකතුමා 

වශෙයන්- 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් 

ෙදන්න. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු පිළිබඳව ෙමම ගරු 
සභාෙව් ගරු කථානායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් 
පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙවනුෙවන් මුදල් 
ඇමතිතුමා මීට කලින් පකාශයක් කළා. එම කරුණුම පාදක 

කරෙගන ඔබතුමා ෙමම කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමාට අද 
ඔය පකාශය කිරීමට අවශ  නම්, ඒකට අවසර දීම පිළිබඳ 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙග් පකාශය නැවත 
වරක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමාට. ඔබතුමාට 
අවශ  නම් ගරු කථානායකතුමාෙග් ඉදිරිෙය්දීම ඔය පකාශය 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව, අද ඔබතුමාට ෙම් පකාශය 
කරන්නම ඕනෑ කියලා  ඉල්ලීමක් කරනවා නම්, ඒ ගැන කියා 
සිටින්න. ෙමය, අය වැය පිළිබඳව විවාද කරන ෙවලාවක්. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු කථානායකතුමා 

ඉදිරිෙය් පකාශය කරන පශ්නය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාව අනුව, ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින අප සියලුෙදනා රෙට් මහ ජනයාෙග් මුදල් 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නය තමයි ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 
ඒ හා සම්බන්ධෙයන් මතු ෙවලා තිෙබන ගැටලුවට මුදල් 
අමාත වරයා කළ පකාශය අපි සභාවක් වශෙයන් පිළිගන්ෙන් 
නැහැ.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පකාශයක් 

කිරීමට හැකියාව තිෙබන්ෙන්, විවාදයක් ෙනොකර, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 17. (1) යටෙත්, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කළාට 
පසුවයි. ඔබතුමා මට කියනවා නම්, දැන් ඒ පකාශය කරන්න 
අවසර ෙදන්න කියලා, ඉස්සර ෙවලාම මට කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා, ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු 
කරුණ පතික්ෙෂේප කරන්න. ඊට පසුව තමයි ඔබතුමාට අවසර 
ෙදන්න මට හැකියාව  තිෙබන්ෙන්, ෙමම පකාශය කිරීමට.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තාක්ෂණික වශෙයන් සුදුසු කියා මාර්ගය අරෙගන මට ෙම් 

පකාශය කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම නම්, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) 

යටෙත් පතික්ෙෂේප කරනවා. ඔබතුමාෙග්  පකාශය කියැවීමට 
පමණක් අවසර ෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 

148වන ව වස්ථාවට අනුව රජෙය් මුදල් කටයුතු පිළිබඳ පූර්ණ 
බලය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන්ෙන්ය. රාජ  මූල  
කළමනාකරණෙයහිලා පධානතම උපකරණය වන්ෙන් වාර්ෂික 
අය වැය ෙල්ඛනයයි. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත වශෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අය වැය හා සම්බන්ධිත 
මූල  අගයන් ඉතා සවිස්තරාත්මකව, විනිවිද ෙපෙනන අයුරින්, 
උපරිම විශ්වාසය රැෙකන පරිදි සත  ෙලස ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් 
අමාත වරයාෙග් පධානතම යුතුකම හා වගකීම වන්ෙන්ය. නමුත්, 
ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත වරයා පාර්ලිෙම්න්තුව හා 
මහ ජනතාව ෙනොමඟ යවන  

 

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

දුර්නිරූපණ සහිත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙමවර ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. 

2003 අංක 3 දරන මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "වංචා සහගත" කියන එක 

වැරදියි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] "වංචා සහගත" කියන එක වැරදියි. 
[බාධා කිරීම්] ෙකොෙහොමද වැරදි ෙනොෙවන්ෙන්? "වංචා සහගත" 
කියන වචන වැරදියි. [බාධා කිරීම්] ඒක වැරදියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා  ෙපන්වා ෙදන, "වංචා සහගත" කියන 

වචන ඉවත් කරන්න කියලා නිෙයෝග කරනවා.  -[Interruption.] I 
order that the word, "වංචා සහගත" be  expunged. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, එතුමා  ඒ පකාශය 

කරන්ෙන් ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද? [බාධා කිරීම්] I 
want to know, එතුමා  ඒ පකාශය කරන්ෙන් ෙමොන ස්ථාවර 
නිෙයෝගය යටෙත්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 17.(1) යටෙත් කරන ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප  

කළාම,  ඒ පකාශය කියැවීෙම් ෙම් හැකියාව තිෙබනවා.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 17.(1) යටෙත්  කරන පකාශයක් නම් අපට 

එය දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] According to Standing 
Order 17(2), written notice of  such Motion has to be given 
to Mr. Speaker and the Member must obtain the leave of 
Parliament. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ගන්න  ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය නැහැ, ෙම්කට. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are challenging the Chair also. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. No.  [බාධා කිරීම්] අපට දන්වලා නැහැ. Chief Whip, 

Hon.  Karunatileka, have you got it? අපට දැනුම්දීමක් කරලා  
තිෙබනවාද ෙම් ගැන? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
නැහැ.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට දැනුම්දීමක් කරලා නැහැ.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  ගරු සභානායකතුමනි,  ස්ථාවර නිෙයෝග 17.

(1) යටෙත් කරන ඉල්ලීම කථානායකතුමා පතික්ෙෂේප කළාට 
පස්ෙසේ, ඒ පකාශය කිරීමට අවසර ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු 
මන්තීතුමා පකාශය සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, ස්ථාවර නිෙයෝග 17(1) යටෙත් 

පතික්ෙෂේප වුණාම එතුමාට ඒක නැවතත් කියවන්න පුළුවන් 
කියලාද? 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ඇයි බැරි? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකක්ද ෙම් තර්කය? We have not been informed. අපි 

ෙම්කට විරුද්ධයි. හැමදාම උෙද්ට ඇවිල්ලා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වටිනා කාලය නාස්ති කරනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] එතුමාට ෙම් පකාශය කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2003 අංක 3 දරන මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 

13වන වගන්තිය පකාරව මුදල් අමාත වරයා විසින් ෙමම ගරු 
සභාවට පිළිගන්වන ලද 2014 වාර්ෂික වාර්තාෙව් (2015 අෙපේල් 
20වැනි දින) 85වැනි පිටුෙවහි "සාමාන  අධ ාපනය, උසස් 
අධ ාපනය හා වෘත්තීය අධ ාපනය යන ක්ෙෂේතයන් සඳහා 
සමස්ත ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 164ක් වන අතර, 2013 
වර්ෂෙය්දී සිදු කළ රුපියල් බිලියන 154ට වඩා රුපියල් බිලියන 
7ක වැඩිවීමකි." සාමාන  අධ ාපනය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් සිදු 
කළ රාජ  ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන 117ක් වන අතර, එය 
2013 වසෙර් සිදු කළ රුපියල් බිලියන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 
සියයට 8ක වැඩිවීමකි. 

2016 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවහි 2 ෙවළුම 218 සහ 219 පිටු 
අනුව, 2015 වසෙර්දී සාමාන  අධ ාපනය සඳහා වූ පාග්ධන 
වියදම රුපියල් බිලියන 17.8 සිට 2016 දී රුපියල් බිලියන 18.3 
දක්වාත්, රුපියල් බිලියන 0.5කින් පමණ ඉතා සුළු පමාණයකින් 
වර්ධනය වී ඇත. නමුත් ශී ලංකාෙව් අය වැය ෙල්ඛන ඉතිහාසෙය් 
අසාමාන  හා විශ්මිත ෙවනසක් ඇති කරමින් 2016 වර්ෂෙය් 
සාමාන  අධ ාපනය සඳහා පුනරාවර්තන වියදම සියයට 278කින් 
- 2015ට සාෙප්ක්ෂව රුපියල් බිලියන 44 සිට රුපියල් බිලියන 
167 දක්වා රුපියල් බිලියන 123කින් -  ෙරොකට් ෙව්ගෙයන් 
අසාමාන  ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇත. ෙමෙලස අසාමාන  හා විශ්මය 
ජනක ෙලස පුනරාවර්තන වියදම ඉහළ යෑමට බලපෑ පධානතම 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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ෙහේතුව නිදහසින් පසු ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම අය වැය 
ෙල්ඛනයක සඳහන් ෙනොවූ රාජ  ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යෑෙම් 
පිරිවැය ඉඩම් හා ෙගොඩනැගිලි වශෙයන් රුපියල් මිලියන 121,352 
ෙහවත් රුපියල් බිලියන 121ක ගිණුම් සටහනක් පැවතීමය. ෙමය 
පුනරාවර්තන වියදමක් ෙලස දැක්වුවද 2016 වර්ෂෙය්දී සත  
වශෙයන් වියදම් ෙකෙරන මුදලක් ෙනොෙව්. 2016 වර්ෂෙය්දී 
අධ ාපනයට වියදම් ෙනොකරන රුපියල් ෙකෝටි 1,210කට අධික 
මුදලක් පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස සටහන් කිරීෙමන් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ව ාජ ෙලස "පුම්පා ෙපන්වා" ෙමම 
ගරු සභාවට සාවද  ෙතොරතුරු හා සංඛ ා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
ෙමම සභාෙව් විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන් අහිමි කරෙගන ඇත. 

අධ ාපනය සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් 
ෙවන් කරනු ලබන්ෙන් නම් එය වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 600 
ඉක්මවිය යුතුය. නමුත් 2016 අය වැය  ඇස්තෙම්න්තුව අනුව 
අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් කළ මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 
185ක් පමණ ෙව්. ඉන් සැබෑ වියදමක් ෙනොවන ඉහත පැහැදිලි කළ 
රුපියල් බිලියන 121 ඉවත් කළ විට සාමාන  අධ ාපනයට 
ෙවන්වන මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 64ක් පමණ ෙව්.  

ෙම් සම්බන්ධව 2015 ෙනොවැම්බර් මස 26වන දින ගරු මුදල් 
අමාත වරයා විසින්, අධ ාපන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
සම්බන්ධෙයන්  කළ අමාත ාංශ පකාශය ෙම් ගරු සභාවට පිළිගත 
ෙනොහැකි වන බැවින්, ෙමම වැය ශීර්ෂය කාරක සභා අවස්ථාවට 
ෙපර නිවැරදි කර ඉදිරිපත් කරන ෙලසද, එය සාධාරණීකරණය 
සඳහා විපක්ෂෙය් කරුණු දැක්වීමට අවස්ථාව සලසා ෙදනු වස්, 
කල් තැබීෙම් විවාදයක් කඩිනමින් ලබාදීමට කියා කරන ෙලසද 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමු.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් එම ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප 

කරනවා.  ඒකට ෙහේතු කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් ෙම් 
අවස්ථාෙව්  එම කාරණය විවාද ෙවමින් පවතිනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සඳහා පැහැදිලි පකාශයක් මුදල් ඇමතිතුමා විසින් මීට ෙපර ෙම් 
සභාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිසා. [බාධා කිරීම්] 

පධාන කටයුතු.  අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1. විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පත, 2016 -  ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය. හත්වැනි 
ෙවන් කළ දිනය.   

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී.   

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

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

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

மதிப்பிடப்ப 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා.  
 
[පූ.භා. 9.56] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනතාවෙගන් පතික්ෙෂේප 

වුණු විපක්ෂය, අද ඔබතුමාෙගනුත් පතික්ෙෂේප වුණු ආකාරය අපට 
දැක ගන්නට ලැබුණු අවස්ථාවක මට  කථා කරන්නට ලැබීම ගැන 
මා සතුටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් ඓතිහාසික විප්ලවයක් සිදුවූ බව 
ඔබතුමා දන්නවා.  [බාධා කිරීම්] මතක තබා ගන්න, දකුණු 
පළාෙත් වැඩිම ඡන්දෙයනුයි මම ආෙව්.  [බාධා කිරීම්] දකුෙණ් 
රාජපක්ෂලාටත් වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ ාවක් මට ලැබුණා. 
එක්ලක්ෂ හතළිස්නවදහසක ජනතාවක් මට ඡන්දය ලබා දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් 
ඓතිහාසික විප්ලවයක් සිදු වුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ විප්ලවය 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනි දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් ජනතාව තහවුරු කළා. පථම වතාවට පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
හදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට පසුව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා -ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාෙග් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා- ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් 
රජෙය් පතිපත්ති පකාශනය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
ඊට අදාළ ආර්ථික පතිපත්තිය හා ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ පිළිබඳව 
ගරු අගාමාත තුමා විසින් ෙනොවැම්බර් 5වැනි දා ෙම් ගරු සභාවට 
පැහැදිලි කර ෙදනු ලැබුවා. ඊට සමගාමීව අෙප් වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය ෙල්ඛනය ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය ගැනයි, අද 
අපි විවාද කරන්ෙන්. එවැනි අවස්ථාවක දකුණු පළාෙතන් තරග 
කළ හැම පක්ෂයකටම වඩා වැඩිම මනාප සංඛ ාවක් අරෙගන ෙම් 
ගරු සභාවට පැමිණ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් මා දකින 
පධානතම විෙශේෂත්වය තමයි, ෙමය නිල්, රතු, ෙකොළ 
ආණ්ඩුවලට ආෙව්ණික වූ සාම්පදායික අය වැයක් ෙනොවී අලුත් 
කමයකට ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම නිදහසින් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන ධාරාවන් ෙදකම එක්ව බිහි 
කළ රජයකින් ඉදිරිපත් වන පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය 
හැටියටත් ෙමය සුවිෙශේෂී අය වැය ෙල්ඛනයක් කියා අපි දකිනවා.  

ඉස්සර අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවාද ෙවන ෙකොට පධාන වශෙයන්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් මාතෘකාව 
වුෙණ් එක්ෙකෝ පරිප්පු, එක්ෙකෝ ලූනු, එක්ෙකෝ අල, සීනි, ගෑස්, 
භූමිෙතල් වාෙග් ෙද්වල් කියලා අපට මතකයි. ඒ කාලෙය් ඒ වාෙග් 
භාණ්ඩවලට පුළුවන් වුණා, ආණ්ඩුවක් ෙපරළන්න. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙවනත් විධියකින් කියනවා නම් 
"දුප්පත් මිනිසුන්ට සහන ෙකෝ?" කියලායි එදා විරුද්ධ පක්ෂය අය 
වැය විවාදවලදී ඇහුෙව්. අද එෙහම අහනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ලජ්ජා නැතුව කියනවා ෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද එෙහම අහන්ෙන් නැහැ. ඊට ෙහේතුව තමයි දුප්පත් මිනිහාට 

බලපාන අත වශ  පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ 11ක් සඳහා බදු අඩු 
කරලා, නිශ්චිත වශෙයන්ම මිල අඩු කරලා තිබීම. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගැසට් කළාද?[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navin Dissanayake, what is your point of Order?  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Deputy Speaker, I have seen repeatedly the 

Opposition Members of Parliament standing up from their 
seats and objecting the speaker. Please stop this.  This is 
unparliamentary conduct.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා කරුණාකර තම තමන්ෙග් 

අසුන්වලට ෙගොස් අසුන් ගන්න. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගැසට් කළාද" කියලා 

අහනවා. පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
ගිහිල්ලා ෙවෙළඳ සැල් වටලන හැටිත් අපි ඊෙය් මාධ ෙයන් 
දැක්කා.  දුප්පත් මිනිහාෙග් බඩට ගහපු කථා දැන් වලංගු නැහැ. 
දුප්පත් මිනිහාෙග් බඩට ගහපු ඒවා ගැන කථා කරලා අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලකුණු දමා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙය් අපි දකින 
තවත් සුවිෙශේෂ කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අධ ාපනයටයි, 
ෙසෞඛ යටයි ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් කන්දරාවක් ෙවන් කර 
තිෙබන එක. මා එය භය නැතිව පකාශ කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙලෝකෙය් අදටත් ඉතිරිව තිෙබන සමාජවාදී රටවල 
පවා අධ ාපනයට හා ෙසෞඛ යට ෙම් වාෙග් නිදහසක් ලබා දී 
තිෙබනවාද කියන එක අපි කල්පනා කර බැලිය යුතුයි. එවැනි 
අවස්ථාවකයි අපි අධ ාපනයටයි, ෙසෞඛ යටයි ෙමපමණ මුදලක් 
වැය කෙළේ කියන කාරණය මා මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම 
අපි  දැක්ෙක්, අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවන් තුළදී  
පගතිශීලි හා ෙද්ශ ෙපේමී ෙල්බල් ගහගත්තු උදවිය ෙගොළුවන් 
වාෙග් බලා ෙගන ඉන්න එකයි. ඒ අය කසාය බීපු ෙගොළුවන් 
වාෙග් බලාෙගන සිටියදී, ඒ ආණ්ඩුෙව් උදවිය අධ ාපනයටත්, 
ෙසෞඛ යටත් ෙවන් කරන මුදල් ටික කප්පාදු කළා. මුදල් කප්පාදු 
කරන හැටි බලා ෙගන හිටපු අය තමයි අද ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. විවිධ 
තරාතිරම්වල ජීවත් වන ජනතාවට සහන රැසක් ෙම් අය වැෙයන් 
ලබා දීම ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. ෙවන දා අය වැය විවාදවලදී කම්කරු පන්තිය ගැන, 
පීඩිත පන්තිය ගැන කථා කරපු උදවියට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
පිට රටින් ෙගන්වන කාර්වලට බදු වැඩි කිරීම ගැන කථා කරන්න. 
එතුමන්ලා දුම් පරීක්ෂාව ගැන කථා කරන මට්ටමට ඇද වැටුණු 
එක ගැන, පල්ලම් බැහැපු එක ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
කනගාටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉස්සර අපට නිතර ඇහුණු 
සුලභ සටන් පාඨයක් තමයි "ෙකොළඹට කිරි - ගමට කැකිරි" කියන 
එක.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙපෝ! ගමට කිරි ඉතිරිලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් ගමට කිරි ලැබුණු අය වැය 

තමයි රවි කරුණානායකෙග් අය වැය කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. ශී ලංකාෙව් ගම්මාන 14,000ක් සංවර්ධනය කරන්න 
ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 21,000ක් ෙවන් කෙළේ ඒ නිසායි 
කියන එක මම පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොනවා කියලා කෑ 
ගැහුවත් 'ගාම රාජ ' ෙලසින් ගම නඟා සිටුවන්නයි රුපියල් 
මිලියන 21,000ක් ෙවන් කෙළේ කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා. ඒ නිසා අද ගමට ෙමොනවාද ලැබුෙණ් කියලා අහන්නත් 
බැහැ, දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා අහන්නත් 
බැහැ. දුම් පරීක්ෂාව ගැනයි, පිට රටින් ෙගන්වන කාර් එක ගැනයි 
විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාට අහන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකටත් උත්තරය 
අද හවස් ෙවන ෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ලබාෙදයි කියා මම 
පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නැවත 
වතාවක් ගම් උදා සංකල්පය පණ ගහලා එන තත්ත්වයට අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබන හැටි දැන් අපට ෙපෙනනවා. 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට ෙමොනවාද කිව්ෙව්? අද 
කිසිවක් ෙනොදන්න ළදරුෙවෝ වාෙග් කථා කළාට, 'මහින්ද 
චින්තන' ෙපොත ෙපරළලා බලන්න. ෙමොනවාද කිව්ෙව්? හැම 
ගමකටම අවුරුද්දකට ෙගවල් 25 ගණෙන් හදනවා කියලායි 
බලයට ආෙව්. අවුරුදු 2කට කලින් ෙගදර ගිහිල්ලා විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙවලාෙව් මම අද අහනවා, ඒ ෙගවල් හැදුවාද කියලා.  

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක ෙගයක් හැදුෙව් නැහැ. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එක ෙගයක්වත් හදන්න බැරි වුණා, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. ෙගවල් හදනවා ෙවනුවට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ෙමොනවාද කෙළේ? ෙපේමදාස මැතිතුමා හදපු ෙගවල්වල තීන්ත ගාන 
එක විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිවාස ඇමති කෙළේ කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ගාමීය සංවර්ධනය සිදු 
ෙවනවා කියලා පසු ගිය රජය පම්ෙපෝරි ගැහුවා. ගාමීය සංවර්ධනය 
කියලා සමහරු පාරවල් හදන විට සාක්කු පුරවා ගත්ත හැටි නම් 
අපි දැක්කා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගාමීය සංවර්ධනයයි, 
අෙප් රජෙය් ගාමීය සංවර්ධනයි අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ඒ ගාමීය සංවර්ධනයට ෙහොඳම නිදසුන තමයි, හම්බන්ෙතොට, 
තිස්සමහාරාමය පැත්ෙත් ''බඳගිරිය'' කියන ගම. බඳගිරිය අවට 
ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල්  හැදුවා;  නැව් 
නැති වරායවල් හැදුවා; කිකට් තියා එල්ෙල්වත් ගහන්ෙන් නැති 
ජාත න්තර කීඩාංගන හැදුවා; පජා මණ්ඩලයවත් රැස් ෙවන්ෙන් 
නැති ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලා හැදුවා. ෙම් සුදු අලි ව ාපෘති, 
මහා පරිමාණ ෙකොමිස් ව ාපෘති බල බලා, බඳගිරිෙය් මිනිසුන් 
අවුරුදු දහයක් මඩ වතුර බීපු එක තමයි එදා කෙළේ කියන එක මම 
මතක් කරන්නට ඕනැ. මහා කාපට් පාරවල් බල බලා, සුදු අලි 
ව ාපෘති, ෙකොමිස් ව ාපෘති දිහා බල බලා හිටිය ඒ අහිංසක 
බඳගිරිෙය් මිනිසුන්ට, පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ෙදන්න මුදල් ෙවන් 
කෙළේත් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බඳගිරියට වතුර ෙදන්න 

ආරම්භ කළ ''රුහුණුපුර ව ාපෘතිෙය්'' වැඩ අවසන් කර තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් ඒක විවෘත කරන්න විතරයි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ   

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දින ෙදක තුනකට ෙපර 

අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මහතා වතුර ෙබෝතල් ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා. 

[බාධා කිරීම්] කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අපියි ජලය ෙදන්න අනුමත 
කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෑලි කෑලිවලට කැඩුණු, 
ෙභ්ද භින්න  වුණු, නන්නත්තාර වුණු සමහරු - [බාධා කිරීම්]ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෑලි කෑලිවලට කැඩුණු, ෙභ්ද 
භින්න වුණු, නන්නත්තාර වුණු විපක්ෂය අද ළදරුවන් වාෙග් කථා 
කරන එක ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, ෙම් 
ෙකොයි විධියට කෑ ගැහුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පව්වලට කර 
ගහන්න වුණු ආණ්ඩුවක් තමයි අපි භාර ෙගන තිෙබන්ෙන් කියන 
එක සැම ෙදනාෙග්ම හදවතට එකඟව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අද නිවැරැදි 
තීන්දුවක්  ෙගන තිෙබන ෙකෙනක්.  නැව් නැති වරායට, ගුවන් 
යානා නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපො ළවල්වලට, තරග නැති 
කීඩාංගණවලට, සම්මන්තණ නැති සම්මන්තණ ශාලාවලට, ඒ 
වාෙග්ම බාල බලාගාරවලට, ෙමකී -ෙනොකී ෙද්ශපාලන පතිරූප 
පුම්බන්න කිසිම වග-විභාගයකින් ෙතොරව ඉදි කළ ෙද් සඳහා ගිනි 
ෙපොලියට ලබා ගත් ණය ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් අෙප් 
ආණ්ඩුවටයි කියන එක ෙම් අය ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත් ඔබතුමා 
දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කළ 
සමහර වැඩවලින් ෙකොමිස් කුට්ටි පිටින්  ෙබදා ගත්තත්, ඒ සියලු 
හිඟ මුදල් -රුපියල් මිලියන 44,000ක්- ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ් 
අෙප් ආණ්ඩුවටයි කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 
ෙම් සියල්ලම අස්ෙසේ තමයි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට ෙම් සා විශාල මුදල් කන්දරාවක් අප 
ෙවන් කරන්ෙන්. "අප ආපු ගමන් රාජ  ෙසේවකයාට වැඩි මුදලක් 
ෙදනවා" කියා ඇවිත්, "අෙන් හාමුදුරුවෙන්, මට ෙදන්න පුළුවන් 
2,500යි" කිව්වා. එතුමන්ලා අවුරුදු ගණනක් ඉඳලා ෙගදර ගියා. 
අපි රාජ  ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ගිහින් බලන්න, රුපියල් 10,000ක් ෙනොෙවයි, රාජ  
ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනක් ෙගදරක ඉන්නවා නම් ඒ අයට රුපියල් 
20,000ක් දීලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මම භය නැතිව පකාශ 
කරනවා.   

ඩීසල්, භූමිෙතල් ඇතුළුව ෙතල් මිල අඩු ක ෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් වුණාට  පසුවයි. සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කළා. වැඩිහිටි 
දීමනාව වැඩි කළා. ගෑස් මිල බැස්සුවා. මහෙපොළ දීමනාව වැඩි 
කළා. ෙම්වා නැහැ කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න බැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙතල් මිල අඩුෙවන ෙකොට, ගෑස් මිල 
අඩුෙවන ෙකොට ජනතාවට සහන ලැබුණත්, ආණ්ඩුෙව් මුදල් අඩු 
ෙවනවා. ෙම් ෙසේරම කරන්න මුදල් ෙහොයන විධියත් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කළා. එතුමා කිව්වා, 
"ආෙයෝජකයන්ට හිතකර රටක් හදන්න ඕනෑ" කියා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි. 
අලුෙතන් ආවා නම් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න පුරුදු ෙවන්න. 
ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙකොමියුනිස්ට් පාලනයක් 
තිෙබන වියට්නාමෙය් වසරක ආෙයෝජනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන 8ක් වුණත් යුද්ධය ඉවර වුණාට පසුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියන ෙදකක ආෙයෝජනයක්වත් ෙගෙනන්න බැරි වුණු 
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කවුද ආෙව්? 
ආෙයෝජකයන්ට ලංකාවට එන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලා  විශාල 
වශෙයන් මුදල් කාබාසිනියා කර සන්දර්ශන ෙපන්වූවා. නාමල්ලා, 
කබ්රාල්ලා ෙකෝච්චි ෙපට්ටි සන්දර්ශන ෙපන්වපු හැටි මට 
මතකයි. ෙමොනවාද  ෙගනාෙව්? කවුද ආෙව්? ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල 
සන්දර්ශන තියන ෙකොට ආෙයෝජකයන්ෙග් සමුළුෙව් මූලාසනෙය් 
වාඩි කෙළේ කවුද? පැකර්ලා වාෙග් කැසිෙනෝ රජවරු තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාඩි කෙළේ. අද ෙම්වා ගැන මතක නැතිව වාෙග් 
කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] අද මුකුත් ෙනොදන්නවා වා  ෙග් කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] අද ෙම්වාට උත්තර ෙකෝ? යුද්ධය ඉවරයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"එන්න, එන්න" කියා එදා ආෙයෝජකයින්ට වැඳ වැඳ කිව්වා. 
ආෙයෝජකයින් ආවාද? ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් 
කැසිෙනෝකාරෙයෝයි, රුසියාෙව් ගණිකා ෙවෝ ටික ෙදෙනකු විතරයි 
ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැතයි, කැතයි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කා ලෙය් ආපු ආෙයෝජකෙයෝ අද අපට කියනවා, "ආපු ගමන් 

ෙකොමිස් කුට්ටිය ගැන කථා කළ නිසා ආපු ෙව්ගයටත් වඩා 
ෙව්ගෙයන් ආපසු යන්න ගියා" කියා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවා කිව්වත් අපි  ආෙයෝජකයින් ෙගනැල්ලා, ආෙයෝජකයින්ට 
හිතකර රටක් බවට ෙම් රට පත්  කර  සංවර්ධනය කරනවා. 

ගීතා කුමාරසිංහ මැතිනියනි, ෙබන්තර - ඇල්පිටිය ආසනය 
පිළිබඳව අද ඔබතුමිය සන්ෙතෝෂ වනවා. අපි ෙදද්දුව සංචාරක 
ව ාපෘතිය ළඟදීම පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒ ව ාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් 1977 අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
1977 ඔබතුමිය හිටිෙය් යූඑන්පී ෙව්දිකාෙව්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි අක්කර 4,000ක් ෙවන් 
කරනවා. ව ාපෘති පටන් ගන්නවා. අලුත් සංචාරක ෙහෝටල් ඉදි 
ෙවනවා. රැකියා ඇති  ෙවනවා. ආදායම් මාර්ග ඇති ෙවනවා. අපි 
ෙම් කටයුතු කරන්න ආෙයෝජකයින් ලංකාවට ෙගෙනනවාය 
කියන කාරණය මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විෙව්චන කරන උදවියට 
අපි ෙම් කාරණය කියනවා. ඒ කාලෙය් ෙමතුමන්ලා ගිහිල්ලා 
ෙකෝච්චි සන්දර්ශන ෙපන්වමින් ආෙයෝජකයින් ෙගන්වා ගන්න 
උත්සාහ කළා. ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය රාජ  නායක සමුළුව 
ෙවලාෙව් ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා මූලාසනෙය් තියාෙගන ආෙයෝජකයින් 
ෙගන්වා ගන්න බැලුවා. දැන් ඒ ගැන විෙව්චනය කරනවා. වාහන 
ෙගන්වීම සහ දුම් පරීක්ෂාව කියන කාරණා පිළිබඳව විතරක් 
එල්ලිලා ඉන්ෙන් නැතිව, ආෙයෝජකයින් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙම් 
රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා නම් 
කරුණාකර ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්න කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්  ඉල්ලනවා. සමහර වග කිව යුත්ෙතෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවත් එක්ක මුහුණට මුහුණ 
සිටිමින් ෙම් විවාදෙය් කථාවක් පවත්වන්ෙන් නැතිව, පන්සල්වලට 
ගිහිල්ලා විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කරන ආකාරය අපි දකිනවා.  

අද  මාධ  නිදහස තිබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. මාධ  
නිදහස තිෙබන නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙතොරතුරුත් ආණ්ඩුෙව් 
මාධ වල පවා පළ කරන තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා. 
ආෙයෝජකයින් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 

පුළුවන් කම තිෙබනවා නම් අපට කියන්න කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් GSP සහනය 
කැපුණා. යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළට මත්ස  අපනයනය තහනම් 
වුණා. ජාත න්තරය අපව වට කරමින් ඉන්න ෙකොට තමයි 
වාසනාවට ෙනොවැම්බර් විප්ලවයක් ඇති ෙවලා, ෛමතීපාල 
මහත්තයා එළියට බැහැලා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙවලා, ජනවාරි 
08වැනිදා ෙම් රෙට් පධාන පුටුෙව් වාඩි වුෙණ් කියන එක මා මතක් 
කරනවා. අද ෛමතී - රනිල් පාලනය ඇති වුණ නිසා ෙම් රෙට් යහ 
පාලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොඩි පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්] කවුද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙබොළඳ විධියට හැසිෙරන්න එපා. මා කනගාටු වනවා, ඔබතුමා

- [බාධා කිරීම්] මට කනගාටු හිෙතනවා. ඔබතුමා ෙකොළඹ රාජකීය 
විද ාලෙය්යි ඉෙගන ගත්ෙත්. 

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

ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳමයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එෙහම නම්,- 

[බාධා කිරීම්] රාජකීය විද ාලයට ගැළෙපන විධියට ඉන්න හිටපු 
ඇමතිතුමා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් කාලය මා මීට වඩා 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
රාජ  ෙසේවකයා පිළිබඳව අද කථා කරයි. කිසිම සහනයක් 
ජනතාවෙගන් උදුර ගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අප ෙපොෙරොන්දු වුණු වැඩ 
පිළිෙවළ  ඒ විධියටම කියාත්මක කරනවා. සියලු ෙදනාෙග්ම 
පශ්නවලට විසඳුම් තිෙබන ආණ්ඩුව තමයි ෙම් සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුව කියන එක පකාශ කරමින්, මට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. K. Thurairetnasingam, you have thirty 

minutes.  
 
[ .ப. 10.16] 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் உைரயாற்ற 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிகூறி, என  க த் க்கைள 
ன்ைவக்கின்ேறன். நாம் ன்  தசாப்தங்க க்கு ேமலாக 

மிக ம் ெந க்க யான காலகட்டத்ைதத் தாண் , ஒ  திய 
பாைதயில் கால  ைவத் ள்ேளாம். நல் ணக்கம் மற் ம் 
கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் லம் ஒ  நல்லாட்சிக்கான ேதசிய 
அரசாங்கம் உ வாகி ள்ள . இதன் பங்காளிகளாகப் 
ெப ம்பான்ைமச் சிங்கள மக்கள் மட் மல்ல, தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கள் உட்பட ஏைனய சி பான்ைம மக்க ம் ெப ம் 
பங்காற்றி ள்ளனர் என்பைத நாம் எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் 
மறந் விட யா . இயற்ைக வளங்கள் உட்படச் சகல 
வளங்க ம் ேகந்திர க்கியத் வ ம் ெகாண்ட இச்சிறிய 
தீவில் வா ம் அைனத்  மக்க ம் இன, மத, பிரேதச 
ேவ பா கள் இன்றி வாழக்கூ ய வழி பிறக்கேவண் ம். இ  
எங்கள் தாய்நா  என்ற உணர்ேவா  சமத் வமாக 
வாழக்கூ ய நம்பிக்ைக ப ப்ப யாக உ வாகேவண் ம். 
நாட்ைட மீண் ம் சகல ைறகளி ம் 
கட் ெய ப்பக்கூ யதாக இவ்வர  ெசல த் திட்டம் அைமய 
ேவண் ம் என வி ம் கின்ேறாம்.  

வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவின்ேபா  ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் சகல இலங்ைகயர்க க்கும் திய 
ெபா ளாதாரம், ச க ஒ ங்குகள் உ வாக ேவண் ெமனக் 
குறிப்பிட் ள்ளார். இதில் எவ்வித க த்  ேவ பா க ம் 
இ க்க யா . மக்கள் காலாகாலமாக அ பவித்  வந்த 

ன்ப யரங்க க்குச் சிறிதளேவ ம் விேமாசனம் அளிக்க 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் உதவேவண் ம். ெசல  
ெசய்யப்ப ம் தலீ கள் இந்நாட்  மக்களின் ெசாத் . 
இம் தலீ கள் இந்நாட்  மக்கள் அைனவ ம் 
பயன்படக்கூ ய ெவளியீ கைளத் தரேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் சமத் வமான ெசயற்பா கள் இல்ைல. த்தச் 
சூழைலக் காரணம் காட் , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படவில்ைல; அதில் கூ ய கவனம் 
ெச த்தப்படவில்ைல. ஏன், மைலயக ம்கூடப் 

றக்கணிக்கப்பட்ேட வந் ள்ள . இதனால், 
இனங்க க்கிைடேய ரண்பா க ம் சந்ேதகங்க ம் 
தைலெய த்தன. அரசாங்கம் ேபச்சுக்களி ம் 
அறிக்ைககளி ம் மட் மன்றி, ெசயற்பா களி ம் 
ேநர்ைம ட ம் இதயசுத்தி ட ம் ன்மாதிாியாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம்.  

நாட் ல் ஏற்பட்ட இன ரண்பாட் னால், எம  நாட் ன் 
வளங்களான ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ' ப் 
ேபாராளிகள்' என்  அழிக்கப்பட்டார்கள். அவ்வாேற 
பா காப்  பைடயினர் என்றவைகயில் எம  வளங்களான 
ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள இழந்தி க்கின்ேறாம். பலர் 
ஊன ற்றவர்களாக எம்ேமா  வாழ்ந் ெகாண் ப்பைத ம் 
அவர்கைளக் கண்  கு ம்ப உறவினர்கள் கண்ணீர் 
வி வைத ம் நாங்கள் காண்கின்ேறாம். த்தத்திற்குத் தீர்  
எப்ேபா ம் த்தமாக இ க்க யா . இ  நாம் 
ெபற் க்ெகாண்ட அ பவமாகும். த்தத்தில் எல்லாள 
மன்னைன ெவற்றி ெகாண்ட மன்னன் ட்டைக , எல்லாள 
மன்ன க்காக சமாதி அைமத் , அச்சமாதிக்கு அைனவ ம் 
மாியாைத ெச த்தேவண் ம் என்  பணித்தி ந்தான். 
ஆனால், அவன  ஆட்சிையக் களங்கப்ப த் ம் விதத்தில், 
இன ரண்பாட்  த்தத்தில் ர மரணம் அைடந்த 
மா ரர்களின் நிைன ச் சமாதிகைளத் தகர்த்ெதறிந்த  
மட் மல்லா , அவர்கள  உறவினர்கள் அவர்கைள 
நிைன கூ வதற்கும் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் தைட 
விதிக்கப்பட் ந்த . 

சிைறயில் வா ம் இைளஞர்க க்குப் ெபா  மன்னிப்  
அளித்  வி தைல ெசய் ம் விடயத்தில் இ பறிகள் 

ெதாடர்கின்றன. சிைறக் ைகதிகள் வி தைல விடயத்தில் 
விரக்தி ற்ற பாடசாைல மாணவன் ஒ வன் தற்ெகாைல 
ெசய் ெகாண் ள்ளான். இ  அைனவைர ம் ன்பத்தில் 
ஆழ்த் கின்ற ஒ  ெசயலாகும். ஆகேவ, 
ேவதைனப்பட் க்கும் மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெகா க்கேவண் ய ஆட்சி, ெதாடர்ந் ம் ேவதைனகைளக் 
ெகா ப்ப  எவ்விதத்தில் நியாயமான ? என்  நான் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ன் எதிர்காலத்ைத நிர்ணயிப்பதில் கல்வி 
க்கியத் வம் ெப கின்ற . கல்விக்குப் திய வர  ெசல த் 

திட்டத்தில் கணிசமான நிதி ஒ க்கப்பட் ப்ப  
வரேவற்கத்தக்க . நீர், மின்சாரம், ஆய் கூடம், கட் டம், 
தளபாடம் ஆகிய ெபளதிக வளங்க க்கும் இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கணிசமான நிதி ஒ க்கப்பட் க்கிற . கடந்த 
காலங்களில் பாடசாைலகளில் நிலவிய ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைறகள் நீக்கப்படாத  கல்வியில் கைறப ந்த 
வரலாறாகேவ இ க்கின்ற . கல்வியில் சமவாய்ப் , மற் ம் 
உாிைமகள் பல கிராமப் ற மாணவர்க க்கு ம க்கப்பட்  
வந்தி ப்ப  கல்வியி ள்ள மிகப் ெபாிய குைறபாடாகும். 
உதாரணமாக, கிழக்கு மாகாணத்தில் ேதைவப்ப ம் அத்தைன 
ஆசிாிய வளங்க ம் ரணமாகவி ந் ம் பல கிராமப் றப் 
பாடசாைலகள் விஞ்ஞான, கணித, ஆங்கில பாடங்க க்கு 
ஆசிாியர்கள் இல்லா  ெபயரளவில் இயங்கி வந் ள்ளன. இ  
ஆசிாிய வளப் பங்கீட் ள்ள குைறபா . இக்குைறபா கள் 
எதிர்காலத்தில் தவிர்க்கப்பட ேவண் யெதான்றாகும்.  

கல்வியில் சமவாய்ப்  இல்லா  ஏற்றத்தாழ் கள் 
நில கின்ற காரணத்தினால், ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
சிறந்த பாடசாைலகளில் தம  பிள்ைளகைளச் 
ேசர்க்கேவண் ம் என்  ெபற்ேறார்கள் அைலவ ம் அ மதி 
கிைடக்காவிட்டால் விரக்தி அைடவ ம் பிள்ைளக ம் 
உளாீதியாகப் பாதிக்கப்ப வ ம் சர்வசாதாரணமாகிவிட்ட . 
இந்நிைலைமக்கு இப் திய கத்தில் கல்வி அைமச்சு 
நல்லெதா  தீர்விைனக் காணேவண் ம் என்  நாங்கள் 
வி ம் கின்ேறாம். கிராமப் றம், நகர்ப் றம் என்ற 
பாகுபா ன்றி அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் ெபளதிக, 
ஆளணி வளங்கள் சமமாக வழங்கப்பட் ப் பாடசாைலகள் 
ெபா ப் பாீட்ைசகளில் சிறந்த ெப ேப கைளப் 
ெப மாகவி ந்தால் இந்நிைலைமயில் மாற்றம் காண ம். 
இதற்குக் கல்வி அதிகாாிகள், அதிபர்கள், ஆசிாியர்கள் கல்விச் 
ச கத்தினர் ஆகிய அைனவாின ம் ெபா ப் மிக்க 
ெசயற்பா ம் அவசியமான .  

பாடசாைலகளில் மட் மல்ல பல்கைலக்கழகங்களி ம் 
இவ்வித ஏற்றத்தாழ் கள் உள்ளன. உதாரணமாக ெதன் 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் ெபாறியியற்பீட மாணவர்கள் 284 
ேபாின் உயர் கல்வி இன்  பாதிக்கப்பட் ப்பதாக 
அறிகின்ேறாம். அங்கு நியமிக்கப்ப ம் விாி ைரயாளர்கள் 
அங்கு ெசல்ல வி ம்பாைம, பகுதிேநர 
விாி ைரயாளர்கைளக்கூடப் ெபற் க்ெகாள்வதி ள்ள 
கஷ்டங்கள், ெபா த்தமான வளாக தல்வர்கள் இல்லாைம, 
ஆய் கூட வசதிகள் இல்லாைம என்பன இம்மாணவர்களின் 
கல்விக்குத் தைடயாக அைமகின்றன. இவ்விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட்ட மாணவர்களின் பிரதிநிதிகள் உயர் கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு  உயர் அதிகாாிகைள ம் சந்தித்  உ க்கமாகக் 
கூறி ள்ளனர். எப்ெபா ம் இந்நாட் ன் நிைலைமகைள 
யதார்த்தமாகச் சிந்தித்  ெசயலாற்றக்கூ ய உயர் கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் சில வாக்கு திகைள, உத்தரவாதங்கைள 
இந்த மாணவர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார். அதற்காக 
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நாங்கள் அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறாம். அந்த மாணவர்கள் 
எங்க ைடய நாட் ன் எதிர்கால வளங்கள் என்பைதக் 
க த்திற்ெகாண் , அவ்வாக்கு திகைள மிக விைரவிேல 
ெசயற்ப த்தி அவர்க க்கு உதவ ேவண் ம் என்  இந்தச் 
சைபயிேல மிக ம் விநயமாக ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

1000 பாடசாைலகள் அபிவி த்தித் திட்டத்தின்கீழ் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம் பாடசாைலகளில் ஆரம்பப் பிாி  
ப ப்ப யாக டப்பட்  அ கி ள்ள ஊட்டப் 
பாடசாைலக க்கு அம்மாணவர்கள் அ மதிக்கப் 
ப கின்றார்கள். ஊட்டப் பாடசாைலகளில் ேபாதியள  
இடவசதியின்ைம, கட் ட, தளபாட வசதியின்ைம, ஊட்டப் 
பாடசாைலகள் பல மாணவர்களின் இ ப்பிடத்தி ந்  
ெவகு ரத்தில் அைமந்தி ப்ப , அப்பாடசாைலகள் 
அைமந்தி க்கும் சூழல் ேபான்றவற்றால் ெபற்ேறார் தம  
பிள்ைளகைளக் குறிப்பிட்ட ஊட்டப் பாடசாைலகளில் ேசர்க்க 
வி ம்பாைம ேபான்ற காரணிகளால் குறிப்பிட்ட சில பிரேதச 
ஆரம்பப்பிாி  மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்குத் 
ெதாடர்ந் ம் தைட ஏற்ப கின்ற . இவற்ைற நிவர்த்தி 
ெசய் கமாகப் ெபளதிக வளங்கள் உள்ள அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட 1000 பாடசாைலகளில் மீண் ம் ஆரம்பப் 
பிாி கைள ஆரம்பிப்பதற்குாிய அ மதிைய வழங்குவ  
பற்றிக் கல்வி அைமச்சு சிந்திக்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், நீர்ப்பாசன அைமச்சர் அவர்கள் ன்ேனா யாக 
மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள அைழத்  
நீர்ப்பாசனம் சம்பந்தமான திட்டங்கைள விளக்கியேதா  
ஒவ்ெவா  மாவட்ட நீர்ப்பாசனம் சம்பந்தமான 
குைறபா கைள ம் ேகட்டறிந் ள்ளார். இதற்காக அைமச்சர் 
அவர்க க்கு மனப் ர்வமான நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் பின்வ ம் 
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கைள அைமச்சாின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன்: ெவ கல் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
ெவ கல் கங்ைக பாய்கின்ற கல்லாிப்  என்ற இடத்தில் 
அைணக்கட்  ஒன்றிைன அைமத்  ணாகச் ெசல் ம் அந்தக் 
கங்ைகயின் நீைர அங்குள்ள வயல்க க்குப் பாய்ச்சுகின்ற ஒ  
திட்டத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம். இ  ஒ  பழைமயான திட்டம். 

த்த காலத்திேல இ  த்த சூழ்நிைலையக் காட் ப் 
பிற்ேபாடப்பட்ட . இ  ஓர் உகந்த காலம். இந்தக் காலத்திேல 
இந்தத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தினால் ஏறக்குைறய 
25,000 ஏக்கர் மானாவாாி வயல் நிலங்கள் விைளநிலங்களாக 
மாற்றப்ப ம். இதனால் அப்பிரேதச மக்களின் வாழ்க்ைக 

ைறயிேல ஒ  மாற்றம் ஏற்பட்  அவர்கள் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சிையக் காணக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ம். இேதேபான்  
குச்செவளிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ேபரா  
அைணக்கட் , ல்ேமாட்ைடயில் சவர் ஆ  அைணக்கட்  
ேபான்ற திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம். இைவ ம் 
பழைமயான திட்டங்கள். த்த காலத்திேல இைவ 
நி த்தப்பட் க்கின்றன. இைவகள் த் யிரளிக்கப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டால் அந்த மக்க க்கு மட் மல்ல, 
எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தி ம் பாாிய 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்குெமன்  
நம் கின்ேறன்.   

அத் டன், சி  குளங்கள் தி த்தப்ப வேதா , 
குளத்தி ள் அத் மீறிக் காணி பி ப்பைத ற்றாகத் தைட 
ெசய்யேவண் ம். சாதாரணமாகக் கிராமப் றங்களிேல உள்ள 
குளங்கள் தி த்தப்படாமல் இ ப்பதனால், அந்தக் கிராமத்தின் 

அய ேல அத் மீறிக் காணி பி க்கின்ற தன்ைம 
அதிகாித் வ கின்ற . இந்த நிைலைமைய ற்றாகக் 
கட் ப்ப த்திக் கிராமப் றக் குளங்கைளத் தி த்தி அந்தக் 
குளங்களினால் மக்கள் பயன்ெபறக்கூ ய வசதி 
வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்தேவண் ய  நீர்ப்பாசன 
அைமச்சி ைடய ஒ  க்கியமான கடைமெயன்  
க கின்ேறன்.   

ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ஒட் , ப கா  
ேபான்ற இடங்களில் உள்ள வயல் நிலங்களில் காணி 
அ மதிப்பத்திரமற்றவர்கள் அத் மீறி வயல் ெசய்ய 

ைனவ  இப்பிரேதசத்தில் இன ரண்பாட்ைட ஏற்ப த்தி 
இப்பகுதி மக்களின் ஒற் ைமக்குக் குந்தகம் ஏற்ப த் ம் 
நிைலைமகைள உ வாக்குகின்ற . சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகள் காலதாமதமின்றித் தைலயிட்  இதைனத் 
தீர்த் ைவக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இேதேபான்ற நிைலைமகள் தி ேகாணமைலயின் வட றமாக 
இ க்கின்ற ெதன்ைனமரவா  மீள்கு ேயற்றக் கிராமத்தி ம் 
ெதாட கின்ற . இவ்விடயத்தி ம் உயரதிகாாிகள் 
தைலயிட்  இனங்க க்கிைடயில் மீண் ம் ரண்பா கள் 
ஏற்படாத வைகயில் சு கமாகத் தீர்த் ைவக்க ேவண் ம். 

அ த் , மக்கள் கு யி ப் கள் உள்ள இடங்களில் 
இரா வ காம்கள் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த 
வைகயில் ேதாப் ர், பாலத்த ச்ேசைன இரா வ காம் 
அைமந்தி க்கின்ற இடத்திேல 25-30 கு ம்பங்கள் 

வாசல்கேளா  ெசல்வச்ெசழிப் டன் வாழ்ந்  வந்தார்கள்.  
த்தத்தின்ேபா  அவர்கள் இடம்ெபயர்ந்த பின்னர் அந்த 

இடத்தில்  இரா வம் கு ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், 
அந்த களி ந்த மக்கள் இன்  அகதி காம்களி ம் 
வாடைக களி ம் மிக ம் கஷ்டப்பட்  
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்க க்ெகா  
விேமாசனத்ைதக் ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  அரசுக்கு 
உண் .   

அேதேபான்  ெவ கல்-ஈச்சிலம்பற் ப் பகுதியி ம் 
இரா வ காம் காணப்ப கின்ற . ஈச்சிலம்பற்  ஒ  சிறிய 
கிராமமாகும். அந்தக் கிராமத்தின் மத்தியிேல பாடசாைல, 
ைவத்தியசாைல என்பவற்ைற அண் ய பகுதியிேல இரா வ 

காம் இ க்கின்ற . அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட மக்கள் 
இன் ம் நலன் ாி காம்களிேல 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் ஒ  
விேமாசனத்திைனக் ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . எனேவ, இவ்வி  இரா வ காம்கைள ம் 
மக்கள் கு யி ப் க்களி ந்  அகற்றி ேவ  இடத்தில் 
அைமத்தால் அந்த மக்க க்கு ஒ  விேமாசனம் 
கிைடக்குெமன்  நாங்கள் க கின்ேறாம். 

ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயி ம் பல வசதிக்குைறபா கள் 
காணப்ப கின்றன. இவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்வ  பற்றி ஆராய 
ெகௗரவ ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் அண்ைமயில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தார். 
தி ேகாணமைல, சீனக்குடா ைகயிரத நிைலயங்கைள ம்  
தி ேகாணமைல, கிண்ணியா, ர் ஆகிய இ.ேபா.ச. 
சாைலகைள ம் பார்ைவயிட்டார். இந்நிகழ் க க்குத் 
தி ேகாணமைல மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் 
அைழக்கப்பட் ந்தார்கள். அங்குள்ள குைறபா கைள 
அைமச்சர் அவர்கள் எங்களின் ன்னிைலயில் விாிவாக 
அறிந் ெகாண்டார். கிண்ணியா பிரேதசத்தின் நீண்டநாள் 
ேதைவயாக இ ந் வந்த பஸ் நிைலயத்திற்கும் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்ட . இ  அைமச்சர் அவர்களின்  ன்மாதிாியான 
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ெசயற்பாெடன நான் க கின்ேறன். இவ்வா  அைமச்சர்கள் 
மக்கள் மத்தியிேல ெசன்  அவர்க ைடய ேதைவகைள 
அறிந்  ெசயலாற் ம்ெபா  அவர்களின் ேதைவகைளப் 

ரணமாக நிைறேவற்றக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உ வாகும். 

ெகௗரவ டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சர் 
அவர்கள் கிராமியப் பாலங்கைள அைமப்பதிேல அக்கைற 
காட் யி ப்பைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதற்காக 
ஒ  க தத்ைத ம் எங்க க்கு அ ப்பி, கிராமிய மட்டத்திேல 
அைமக்கப்படேவண் ய சிறிய பாலங்களின் விபரங்கைளத் 
தனக்குத் தந் த மா  ேகட் ந்தார். எனேவ, அைமச்சர் 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் ள்ேளாம். அதன் லமாக கிராமப் றங்களிேல 

ப்பாலங்கைள ம் ஒேரய யாக அைமக்காவிட்டா ம் 
ப ப்ப யாக அவற்ைறயைமத்  மக்க ைடய 
ேபாக்குவரத் க்கு வசதி ெசய்  ெகா க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். 

அ த்ததாக,  ‘லங்கா பட் னம்’ என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
இலங்ைகத் ைற கத் வாரத்தில் ஒ  பாலம் 
அைமக்கப்ப வதற்கான ேவைலகள் ெதாடங்கப்பட் ம் 
நீண்டகாலமாக அத ைடய ேவைலகள் றா  
ஸ்தம்பித் ள்ளன. அ  மிக ம் க்கியமான ஒ  பாலமாகும். 
ஏெனன்றால், இலங்ைகத் ைற கத் வாரத்திேல ஒ  ெபாிய 
பாடசாைல இ க்கின்ற . அந்த பாடசாைலக்குத்தான் அக்கம் 
பக்கத்தி ள்ள இடங்களி ந் ம் மாணவர்கள் 
வ கின்றார்கள். இந்தப் பால ேவைலகள் றாத 
காரணத்தினாேல ேபாக்குவரத்தின்ேபா  அவர்கள் பல 
கஷ்டங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். இப்பகுதியில் 
வா கின்ற ெபா மக்க ம் ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, ன் ாிைம ெகா த்  
உடன யாக அந்தப் பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
நிைறேவற்றப்படேவண் ம். 

இேதேபான் , தி ேகாணமைலைய ம் 
ல்ைலத்தீைவ ம் பிாிக்கின்ற ஆற் க்கு ேமலாகப் 

ேபாடப்பட்ட ெகாக்கிளாய் பாலத்தின் ஆரம்ப ேவைலகள் 
நைடெபற் ம் அ ம் த்தப்படாமல் உள்ள . 
அதற்கான விைரவான நடவ க்ைககள் இல்லாம ப்பைத 
உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அப்பாலம் 
அைமக்கப்பட்டால் தி ேகாணமைலயி ந்  ஒன்  - 
ஒன்றைர மணித்தியாலத்தில் ல்ைலத்தீ க்குப் ேபாகக்கூ ய 
வசதிைய அங்குள்ள மக்கள் ெபற் க்ெகாள்வார்கள். 
ஆனப யால் இந்தப் பால அைமப்பி ம் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இேதேபான் , 
ெவ கல் - ஈச்சிலம்பற்  பிரேதசத்தில் கிராமிய மட்டத்திேல 
கல்ல , ன்ைனய த் ைறக க்கு பாலம் அைமத்தால் அந்தப் 
பகுதிகளில் வா கின்ற மக்க க்கு ெப ம் உதவியாக 
இ க்குெமனக் க கின்ேறன். ஆகேவ, அதி ம் அரசாங்கம் 

க்கிய கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 

ேம ம், ெதன்ைனமரவா  வண்ணாந் ைறப் பாலம் 
தி த்தப்படேவண் ம். இ  ெதன்ைனமரவா க்கூடாக 
பதவிசிறி ரைவ ஊட த்  ல்ைலத்தீ க்குச் ெசல் கின்ற 
பாைதயாகும். ஆனப யால் இ  க்கியமானெதா  பாலமாக 
இ க்கின்ற . அந்தப் பாலம் தற்ேபா  உைடந்த நிைலயில் 
இ ப்பதால், இப்பகுதியிேல வா கின்ற அைனத்  மக்க ம் 
பாதிக்கப்படக்கூ ய நிைலைமகள் ெதாட கின்றன. எனேவ, 
உடன யாக அந்தப்பாலம் தி த்தப்படேவண் ம். 
அேதேபான் , கட்ைடபறிச்சான் பாலம், கட்ைடபறிச்சான் 
இறால் பாலம், கினாந்தி ைனப் பாலம் ேபான்றன ம்  
தி த்தப்படேவண் ம். 

ெதன்னமரவா , ர் கிழக்கு சம் ர் பிரேதச மக்கள் 
மீள்கு ேய வதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம், 
மீள்கு ேயற்றப் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம், எம  கட்சியின் 
தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ மாகிய மதிப்பிற்குாிய 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்க ம் எ த்த யற்சிக க்கு நாங்கள் 
நன்றி கூ கின்ேறாம். மக்கள் கு ேயற்றப்பட்ட ஒ  
பகுதியிேல இன்ன ம் கடற்பைட காம் இ க்கின்ற . 
அவர்கள் அந்த காைம அகற் வதற்காகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இதில் எங்க ைடய 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் மிக ம் அக்கைற டன் 
இ க்கின்றார். இ ந்தா ம், ெதாடர்ந்  ெபய்கின்ற 
மைழயினால் மீள்கு ேயற்றப்படாமல் அகதி காம்களிேல 
வாழ்கின்ற மக்கள் பலவிதமான ன்ப, யரங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்ற விடயத்திேல மிக ம் விைரவான நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

அத்ேதா , மீள்கு ேயற்றப்பட்ட மக்கள் மத்தியிேல 
அரசாங்க ஊழியர்கள், அரச ஓய் தியர்க க்கு ட்  
வசதிகள் மற் ம் நிவாரணங்கள் ம க்கப்ப வதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். இந்த நிைலைமைய ம் நீங்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், த்தத்திேல மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட அவர்கள் இப்ெபா  ெப கின்ற 
ஓய் தியத்ைதேயா அல்ல  சிறிய சம்பளத்ைதேயா ெகாண்  
தங்க ைடய அழிந் ேபான ெசாத் க்கைள மீண் ம் 
ெபற யாத ஒ  சூழ்நிைல இ ப்பைத நாங்கள் 
உணர்ேவாம். ஆகேவ, அந்த அரச ஊழியர்கள், அரச 
ஓய் தியர்க ைடய நிைலைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  
அவர்க க்குாிய டைமப் த் திட்டத்ைத ம் 
நிவாரணங்கைள ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

இேதேபான் , ெதன்ைனமரவா  கிராம மக்கள் 
மீள்கு ேயற்றப்பட்  5 வ டங்கள் ெசன்றா ம் அவர்கள் 
இன் ம் UNHCR வழங்கிய தற்கா க ெகாட்டைககளிேலேய 
வாழ்கின்றார்கள். தற்கா க ெகாட்டைககளிேல வாழ்கின்ற 
அந்த மக்க க்கு யாைனகளின் அச்சு த்தல் இ க்கின்ற . 
இர  ேவைளகளில் நிம்மதியாக உறங்க யாத ஒ  
சூழ்நிைலயில் அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்க ைடய 
நிைலைமக ம் க த்திேல ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அங்கு 50 

கைள அைமப்பதற்கான ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்பட் ப்பதாக ம் அவற்றின் ேவைலகள் இன்ன ம் 
ஆரம்பிக்கப்படாமல் இ ப்பதாக ம் நான் அறிகின்ேறன். 
ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் அதில் க்கிய 
கவனெம த்  அந்த ட் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்தி 
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், மைலயக மக்களின் ட் ப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ  
மகிழ்ச்சிையத் த கின்ற . ெதாடர்ந் ம் அந்த மக்கள் 
மண்சாி கள் மற் ம் ஏைனய அனர்த்தங்களினால் 
பாதிக்கப்படாமல் பா காப்பான களிேல வாழ்வதற்குாிய 
சூழ்நிைலைய விைரவிேல ஏற்ப த்திக்ெகா ப்ப  
அைனவ ைடய ம் ெபா ப்பாகுெமன்  க கின்ேறன்.  

ேம ம், ப த்த இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்குவதில் ஒ ங்கான திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. பல்கைலக்கழகப் 
பட்டப்ப ப்ைப த்  ெவளிேயறியி க்கும் பட்டதாாிகளில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் விவாகம் ெசய்  கு ம்பமாக 
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வாழ்கின்றார்கள். இவர்களில் பலர் 35 வயைதத் 
தாண் யவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  அரசாங்க 
சுற் நி பப்ப  35 வய க்கு ேமற்பட்டவர்கைள ேவைலயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்வதில் பல கஷ்டங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
இப்ப யாக வயெதல்ைலையத் தாண் யவர்க க்காக ஒ  

திய திட்டத்தின் லம் ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ ங்குகைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ய  அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பாகும். தனியார் 

ைறயினர் ெதாழிற்ேபட்ைடகைள வி த்திெசய்  
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்க யற்சிகள் ேமற்ெகாண்டால், 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்வதில் 
ஓரளேவ ம் ெவற்றிகாண ம். தனித்ேதா, கூட்டாகேவா 
ேசர்ந்  ெபா த்தமான ெதாழில்களில் ஈ பட இைளஞர், 

வதிக க்கு ஊக்குவிப் க் கடன் வசதிகள் 
ெசய் ெகா ப்ப ம் இப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்வாக 
அைமயலாம்.  

தி ேகாணமைலத் ைற கம் மிகப்ெபாிய இயற்ைகத் 
ைற கமாகும். அத் ைற கமான  ஏறக்குைறய 

இரண்டாயிரம் ஏக்கர் விஸ்தீரணம் ெகாண்டதாகும். 
இ ந்தா ம் ஒேரெயா  இறங்கு ைற மாத்திரந்தான் - 
அஷ்ரஃப் இறங்கு ைற - ைற க அதிகாரசைபயினால் 
அைமக்கப்பட் ள்ள . இ தவிர பிறீமா இறங்கு ைற, 
ேடாக்கியா சீெமந் க் கம்பனிக்கான இறங்கு ைற என்பன 
அவர்க ைடய ெசாந்த உபேயாக இறங்கு ைறகளாக  
இ க்கின்றன. பிரசித்தி ெபற்ற தி ேகாணமைலத் ைற கம் 
பல்ேவ  வசதிக்குைறபா கேளா   காணப்ப கின்ற . 
அதைன ந ன வசதிக டன் அபிவி த்தி ெசய்தால் 
அதிகமான ேதசிய  வ மானத்ைத ஈட்டக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
நிைறய இ க்கின்றன. அ மாத்திரமன்றி, 
பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப்பிைன வழங்கக்கூ ய நிைலைம ம் உ வாகும். 
இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் இத் ைற க அபிவி த்தி பற்றி 
எ ம் குறிப்பிடப்படாத  கவைலக்குாியேத!  

 தி ேகாணைல சீனன்குடா விமான நிைலயம் ஒ  
ெபா த்தமான இடத்தில் அைமந்தி க்கின்ற . இந்த விமான 
நிைலயத்ைத ம் சர்வேதச விமான நிைலயத்தின் தரத் க்கு 
அபிவி த்தி ெசய்தால், அதன் லம் ேதசிய வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்வதற்கும் அப்பிரேதச மக்க க்கு வசதி 
வாய்ப் க்கைளச் ெசய்  ெகா ப்பதற்கும் உதவியாக 
இ க்குெமன்  க கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் ெநல் ன் விைல திடீெரன 
குைறக்கப்பட்டதால் ெநல் குத் ம் அாிசி ஆைல 
உாிைமயாளர்கள் ெப ம் நஷ்டத் க்குள்ளாகினர். சமாளிக்க 

யாத கடன் ெதால்ைலகளினால் தம  அாிசி ஆைலகைள 
ள்ளனர். இதனால் இவ்வாிசி ஆைலகளில் ேவைல ெசய்த 

பல ஆயிரக்கணக்கான ெதாழிலாளர்கள் தம  ேவைலகைள 
இழந் ள்ளனர். இைவ மீண் ம் இயங்குவதற்கு நிவாரணங்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என் ம் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

கால்நைட வளாப்்  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
உ ைணயாக இ ந்  வ கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் 
வடக்கு, கிழக்கில் ேமய்ச்சல் நிலங்கைள ஒ க்கிக் 
கால்நைடகைள வளர்ப்பதில் கால்நைட உாிைமயாளர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பல கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். 
கால்நைடகள் இல்லா ேபாகும் நிைலைம ம் உ வாகி 
வ கின்ற . இப்பிரச்சிைனகைள மாவட்ட ாீதியில் ஆராய்ந்  

கால்நைட உற்பத்திக்கு உதவ ேவண் ய  அரசின் 
ெபா ப்பாகும்.   

ேம ம், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கர்ேவார் 
பா காப்  அதிகாரசைபச் ெசயற்பாட்ைட மாவட்ட ாீதியில் 
விாி ப த்தல், இலஞ்ச ஊழல் ஒழிப் க் கு வின் 
திைணக்களத்தின் ேசைவயிைன விாி ப த்தல், 
கணக்காய் க்கான ஆைணக்கு ைவ ஸ்தாபித்தல், 
தகவலறி ம் உாிைமச் சட்டத்திைன உ வாக்கல், அரச 
ேசைவயில் காணப்ப ம் சம்பள ஏற்றத்தாழ் கைள நீக்குதல், 
உள் ராட்சி மன்றங்களின் ேசைவயிைனப் பலப்ப த் தல், 
சுகாதார அைமச்சுச் ெசயற்பா கைள ேமம்ப த்தல் ேபான்ற 
விடயங்க ம் க த்திற் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கணவைன இழந்த ஏறக்குைறய 90 ஆயிரம் 
விதைவகள் இ க்கின்றார்கள். இப்ெபண்க க்கான 
வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள், ஊன ற்றவர்க க்கான 
வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள், டற்றவர்க க்கான ட் த் 
திட்டங்கள், தாய், தந்ைதயர்கைள இழந்த பிள்ைளக க்கான 
விேசட திட்டங்கள், கிராமப் ற தி மற் ம் மின்சார 
அபிவி த்திகள், கிராமப் றச் சுகாதார ைவத்திய ேசைவகள் 
என விேசட அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். 

இ தியாக, ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் ஏைனய 
ெகளரவ அைமச்சர்க ம் இராஜாங்க மற் ம் பிரதி 
அைமச்சர்க ம் நான் குறிப்பிட்ட க த் க்கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ஒ  கம் பைடக்க ேவண் ம் என்  ேகட் , என  
உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

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

Atukorale.You have 20 minutes.  
 
 

[පූ.භා. 10.43] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 

ජනතාවෙග් ඉහළම විශ්වාසය දිනා ෙගන ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ඇවිල්ලා,   අෙප් ආණ්ඩුෙව් මංගල අය වැය පිළිබඳව විවාදෙය් දී 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදා ෙම් රෙට් ඇති වුණු 
ඓතිහාසික ෙවනසත් එක්කම  දැනට මාස 10කට, 11කට 
ආසන්න කාලයක් තුළ රෙට් හැම ෙදයකම ෙවනසක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ගත්තත් එෙහමයි.  රෙට් පජාතන්තවාදය 
නැති ෙවලා,  නීතිය වල් වැදිලා, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය නැති 
ෙවලා, ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, රාජ  ෙසේවය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා,  කිසිම ආදායමක් නැති රටක් බවට ෙම් 
රට පත් ෙවලා, අපි මුළු ෙලෝකෙයන්ම ෙකොන් වුණු ජාතියක් 
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හැටියට ජීවත් වුණු යුගයක් තිබුණා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් ජීවත් වුණු   සිංහල,  දවිඩ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර්  යන සියලුම 
ජාතීන් වාෙග්ම ෙබෞද්ධ, හින්දු, කෙතෝලික සහ ඉස්ලාම් කියන 
ආගමිකයිනුත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙබදීම් ඇති කරෙගන, 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් කඩා වැටුණු රටක් විධියටයි එදා තිබුෙණ්.   
අද  ඒ හැම ෙදයක්ම නිවැරදි කරෙගන,  රට  යථා තත්ත්වයට  පත් 
ෙවමින් තිෙබන අවස්ථාවක   2016 වර්ෂය සඳහා වන  අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන අපි  සන්ෙතෝෂ වනවා.   

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියටත් 
ෙලෝක ෙද්ශපාලනෙය් ෙවනසක් ඇති කරමින්,  පක්ෂ ෙදකක 
නායකයන් රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය  ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් විදුලි 
පුටු ගැන කථා කරපු උදවියව ඒ විදුලි පුටුෙවන් ෙබ්රා ගන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි, යුද හමුදාව ඇතුළු හමුදා පධානීන්ට තිබුණායි 
කියන යුද අපරාධ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයනුත් යම් ෙවනසක් ඇති 
කර ගන්න ෙම් නායකයින් ෙදෙදනාට  පුළුවන් වුණා. 

ෙම් හැම එකක්ම හදා ෙගන, අධිකරණය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන ෙකොට; රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන 
ෙකොට;   දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවලා ඒ කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට; 
හැම පැත්තකින්ම රෙට් ෙවනසක් ඇති ෙවන ෙකොට, ෙම් ඉදිරිපත් 
වී තිෙබන  මංගල අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් රෙට් ආර්ථිකෙය්ත් 
යම් ෙවනසක් ඇති ෙවනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.    අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් වාෙග් 
සාර්ථක අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට අපි 
පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙබොෙහොම දුර 
දිග බලා කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර අය සමහර  ෙද්වලට 
ක්ෂණික විසඳුම් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළම ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දුන් හැටි අපි 
දැක්කා.  අරලියගහ මන්දිරයට  කකුල් ෙදෙක් සපත්තු ෙදකක් 
 නැතිව ආපු පාසල් දරුවකුෙගන්  "ඇයි සපත්තු නැත්ෙත්?" කියලා 
අහලා, ඊළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට හුදකලා 
පාසල්වල දරුවන්ට අපි සපත්තු ෙදනවා  කියලා කියපු,  එවැනි අය 
වැය ෙල්ඛන අපි දීර්ඝකාලීනව දැක්කා. ඒ ෙවලාෙව් දකින්ෙන් 
ෙමොකක්ද, ඊළඟ මැතිවරණය කවදාද කියලා කල්පනා කර බලලා 
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන අපි දැක්කා. නමුත් අපි ඉතාම 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර  විෂය භාර 
ඇමතිවරුන් හැටියට අප හැම ෙකනකුෙගන්ම වාෙග් අදහස් 
විමසීමක් කළ බව.  

අද විපක්ෂෙය් සිටින, එදා වගකිව යුතු තනතුරු දරපු අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය කාලෙය් 
ඔබතුමන්ලාට එෙහම අවස්ථාවක් තිබුණාද කියලා. අඩුම ගණෙන් 
එක වරක්වත් ෙම් වාෙග් කථා කරලා, අදහස් විමසීමක් කරලා අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කළාද කියන එක ගැන අපට නම් පුංචි සැකයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් වැඩ සිද්ධ වුණ හැටි ගැන අපි 
දන්නවා. ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න අවශ  වන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් අපි පුදුමාකාර ෙලස ෙලෝකයට 
ණය ෙවන්න පටන් ගත් බව. එහි පතිඵලයක් හැටියට අද වන විට 
රෙට් ජීවත් වන හැම මනුෂ යකුෙග්ම ඒක පුද්ගල ණය පමාණය 
රුපියල් ලක්ෂ 4 ඉක්මවා තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 10කට ෙපර 2005 

වර්ෂෙය්දී පසු ගිය රජෙය් පාලන කාලය පටන් ගන්න ෙකොට 
සම්පූර්ණ ණය පමාණෙය් එකතුව රුපියල් බිලිය 2222යි.   2005 
වර්ෂෙය් සිට අවුරුදු 09කට පසුව 2014 වර්ෂෙය්දී ඒ ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 7390ක් දක්වා වැඩි වුණා.  

2004දී එක් පුද්ගලයකුට තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් 
ලක්ෂයක් ෙවද්දී 2014 වන ෙකොට එය රුපියල් හාරලක්ෂයකට 
ආසන්න පමාණයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ණය 
ඇතුෙළේ අප බලන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම් රට ආදායමක් නැති 
රටක් බවට පත් ෙවන ෙකොට, රට ණයවලින් දුවන ෙකොට 2005දී 
එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙවනුෙවන් වූ වියදම් සඳහා විතරක් 
ෙවන් කර තිබුණු රුපියල් මිලියන 1,342ක් වූ මුදල 2014දී 
රුපියල් මිලියන 9,053ක් දක්වා -10 ගුණයකින් පමණ- වැඩි 
කරගත්තා. ෙමපමණ ණය වූ රටක එක පුද්ගලයකු සඳහා තමයි ඒ 
මුදල ෙවන් කරගත්ෙත් කියන එක අප මතක් කරගන්න ඕනෑ. 
හැබැයි අපි අද සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, රෙට් ජනතාව ජනවාරි 
8වන දා කරපු විප්ලවය නිසා, අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමාෙග් වචනෙයන් කියනවා නම් ෙනොවැම්බර් විප්ලවය 
නිසා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ලබන අවුරුද්ෙද් 
අෙප්ක්ෂිත වියදම, රුපියල් මිලියන 2,394 දක්වා අඩු කරගන්න 
පුළුවන් වී තිෙබන බව. ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කළාම විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් ෙකෙරන ෙහොඳ විෙව්චන හැම එකක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අවශ  කරුණු එකතු 
කරෙගන අදාළ නිවැරැදි කිරීම් කරගන්න කටයුතු කරාවි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
රටට විවෘත ආර්ථික කමය හඳුන්වා ෙදන ෙකොට එදා ෙලොකු කථා 
බහක් ඇති වුණා අපට මතකයි. ෙම් විවෘත ආර්ථිකය නැති 
කරනවා කියලා තමයි 1994දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ 
සන්ධානය බලයට ආෙව්. හැබැයි ඒ අය අපට වඩා ෙහොඳින් විවෘත 
ආර්ථිකය එදා පවත්වාෙගන ගියා. ෙම් අවුරුදු 21 පුරාවටම, 
විෙශේෂෙයන් 2005න් පසුව -පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළම- විවෘත 
ආර්ථිකය ඊටත් වඩා ෙහොඳින්, එහි පතිලාභ පුද්ගලිකව ලබන 
ආකාරයකට පවත්වාෙගන ගියා. අප ෙමහිදී කාරණයක් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. මුළු ෙලෝකෙය්ම  උතුෙර් ඉඳලා දකුණටත්, 
බස්නාහිර ඉඳලා නැ ෙඟනහිරටත් ෙවනසක් ඇති වන විට, හැම 
ෙකෙනකුම අද ෙගෝලීයකරණය වූ ආර්ථිකය තුළ විවෘත 
පතිපත්තියක් කියාත්මක කරන ෙකොට අපි සූදානම් නැහැ තවත් 
වැහිලා ඉන්න. අපි බලන්ෙන්, ෙම් රටට ආදායමක් එන 
කමෙව්දයක් හදන්නයි.  

ඉන්දියාෙව් හැමදාම  තිබුෙණ්, ඉන්දියාෙව්  නිෂ්පාදනය කරන 
වාහන විතරයි. අද බලන්න,  යුෙරෝපෙය් හා ජපානෙය් හදන  
ඉතාම වටිනා වාහන ඔක්ෙකොම අද ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදනය 
කරනවා. අද ඒ කර්මාන්ත ඒ රටට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.   එයින් 
ඉන්දියාවට ආදායම් ලැෙබන පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; 
රෙට් ෙවනසක්  ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කාලයත් එක්ක ඒ විධියට 
ෙවනස් ෙවන්නට  ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප්  මුදල් අමාත තුමා  
ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වාෙග් විසඳුම් ඉදිරිපත් කරමින් ලබන අවුරුද්ද 
විතරක් බලා  හදපු අය වැයක් ෙනොෙවයි ෙමය. ෙමහි ඇතුළත් 
වනවා, ඊළඟ අවුරුදු පහ තුළම   කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ; 
එතුමාෙග් පතිපත්තිය;  අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය. අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා  අය වැයට පථමෙයන් ෙනොවැම්බර්  5වනදා,  ෙම්  
ගරු සභාෙව්දී පකාශයක් කරනු ලැබුවා, සංවර්ධනය සඳහා වූ 
ආර්ථික සැලසුම් සම්බන්ධෙයන්. එහිදී එතුමා රැකියා  අවස්ථා 
ලක්ෂ 10ක් බිහි කරන බව පකාශ කළා. තමන් ඉන්න ඉඩෙම් 
අයිතිය නැති ලක්ෂ 32ක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ හැම  
මනුෂ ෙයකුටම  ඉඩම් ඔප්පුව ලබා ෙදන බව පකාශ කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමන්ෙග් දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන 
එක ගැන එදා එතුමා කථා කළා. රෙට් ආදායම ඉහළ නංවන්න  
ඕනෑය කියන එක එදා එතුමා කිව්වා. ගම ෙක්න්ද කරගත්ආර්ථික 
වර්ධනය ගැන  එතුමා කථා කළා. ශක්තිමත් හා පුළුල්  මධ ම 
පන්තියක් බිහි  කරන බව  කිව්වා. එතෙකොට ෙමහිදී ෙත්රුම් 
ගන්නට  ඕනෑ ෙදය තමයි, ෙමම  අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් කාෙග්ත් සිත් සන්ෙතෝෂ  කිරීමට පමණක් ෙනොවන 
බව.  අරලියගහ මන්දිරයට සපත්තු ෙදකක් නැතිව ආ ළමයාට  
සපත්තු  ෙදනවාය කියා අය වැෙය්දී කිෙයව්වා වාෙග්  ෙනොෙවයි, 
ෙමය අෙප් ගම ෙක්න්ද කර ගත්  සංවර්ධන අය වැයක්. නමට 
සිංහල ෙබෞද්ධ  ෙනො ෙවයි.   අද  පවුල් ලක්ෂ  54  ඉන්න රෙට්  
පවුල් ලක්ෂ 14ක්  ජීවත්ෙවන්ෙන් අඩු ආදායම් ලාභීන් හැටියට  
සමෘද්ධි සහනාධාරෙයන්. ඒ අහිංසක මනුෂ යන්ට  හැමදාම 
ෙමෙහම ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන්ද?    තමන්ෙග් අෙත් යමක්කමක් 
තියාෙගන, ෙම් රෙට් අෙනක් මිනිසුන්ට වාෙග් පුංචි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්  ඔළුෙව් තියා ෙගන,  දරුෙවෝ ෙවනුෙවන්  
ආශාවකින් ජීවත් ෙවන්නට අයිතියක් කවදාද ඒ මිනිසුන්ට 
ලැෙබන්ෙන්? එදා කරපු ෙදය ආණ්ඩුවවත්, අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාවත් කරන්ෙන් නැහැ කියන  එක  අප වගකීමක් ඇතිව 
කියනවා.  ෙම් හැම මුදලක්ම ෙයොදවන්ෙන් ගම ෙක්න්ද  කර ගත් 
සංවර්ධනයකටයි. අඩි  ගණනක ෙකොන්කීට් කෑල්ලක ට ෙනොෙවයි, 
අෙනක් අයට  ෙකොමිස් ගහන්නට කාපට්  පාරක් හදන්න විතරක්  
ෙනොෙවයි. ගමට  මුදල්  එන   කමෙව්දයක් ඇති කරන්නයි ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්,   ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. මම භාණ්ඩෙයන් භාණ්ඩෙය් මිල ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුලදී,  ගරු ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය 
කළාට පසු එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනය ෙවනුෙවන් ජනවාරි 
29ෙවනි දා ඉදිරිපත් කළ අය වැය මඟින් භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු 
කිරීමක් කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා, 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] ඒ ගාණට ගන්න එපා, අපව. 
[බාධා කිරීමක්] නෙම් ෙකොටසක් තිෙබනවා, ''අතුෙකෝරල'' කියලා.  

ගෑස් සිලින්ඩර්වල සහ ඉන්ධනවල මිල අඩු කළා. ඒවා ගැන 
කිසිම කථා බහක් නැහැ. අපිට ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාම අපට කිව්වා "පින් ඇමති"ලා කියලා. අපි පින් 
ඇමතිකෙම් ඉඳෙගන නාස්තිය, ෙහොරකම, දූෂණය අඩු කළ නිසා 
අෙප් මුදල් අමාත තුමාට පුළුවන් වුණා නැවතත් අත වශ  භාණ්ඩ 
ගණනාවක මිල වාෙග්ම ගෑස්වල මිලත් නැවතත් අඩු කරන්නට. 
[බාධා කිරීමක්]රෙට් ඒ පින ඇති වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි 
දා. දැන් පින වැඩි ෙවලා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා ෙම් වාෙග්- [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්න. 
මෙග් ෙව්ලාව අවසන් ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමා, කමක් නැහැ පින් 
ඇමතිකම ෙහෝ අරෙගන, පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් නැතිව ෙම් රෙට් 
 මිනිසුන්ට යහපතක් ෙවනවා නම් අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 දැන් ෙලොකු කථාවක් තිෙබනවා, ෙසෞඛ යට සහ 
අධ ාපනයට මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා 
ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී එතුමාෙග් අත් ෙදක බැඳලා 
වැඩක් කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.  එතුමා රෙට් නායකයා හැටියට පත් 
වුණාට පසු එතුමාෙග් ඉල්ලීම මත වැඩි මුදලක් ෙසෞඛ  
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන්න ඇතියි කියලා මම 
හිතනවා. හැම දාම, හැම ෙද්ම හම්බන්ෙතොටට ලැබුණා වාෙග් 
ෙනොෙවයි.  ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා.  වකුගඩු ෙරෝගය ෙබොෙහොම ශීඝෙයන් ව ාප්ත වන  
නිසා එම ෙරෝගීන් සඳහා රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ ස්ථාන 
1,000ක් මුළු රෙට්ම ඉක්මනින්ම ඇති කරන්නට ෙමම අය 

වැෙයන් රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවනවා ඇතැයි කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත විෙශේෂිත 
ෙරෝහලක් මින්ෙන්රිෙය් ඉදි කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
වකුගඩු ෙරෝගය ඉතා ශීඝෙයන් පැතිෙරන මින්ෙන්රිය වාෙග් 
පැත්තක එම ෙරෝහල හදන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා ඇයි?   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් හදන්න පුළුවන් ෙන්. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැහැ, අපි මින්ෙන්රිෙය් හදනවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මානසික ෙරෝහලක්-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කවුද ඒක අහන්ෙන්? මානසික ෙරෝහල අපි මහනුවරට 

ෙදන්නම්, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඒක ඕනෑ, 
මහනුවරට. ෙමොකද, ෙගොඩක් ෙමොෙළේ අමාරු කට්ටිය ඒ පැත්ෙත් 
ඉන්නවා කියලා අපිට ෙපෙනනවා. ෙමොෙළේ කචල්. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 
නැත්නම් ඔබතුමාට නියමිත ආසනයට යන්න. ඔබතුමා ඉල්ලා 
ෙගන කනවා. ඊළඟ අය වැය හරහා ඔබතුමාෙග් මහනුවර 
දිස්තික්කයට ඒ මානසික ෙරෝහල ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 
ෙහොඳ ඉඩමක් ෙහොයලා තියාගන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

අද ලංකාෙව් තිෙබන එකම පිළිකා ෙරෝහල මහරගම පිළිකා 
ෙරෝහලයි. එම ෙරෝහෙල් විශාල තදබදයක් පවතිනවා. පිළිකා 
වාට්ටුවක් තිබුණාට ෙවන ෙකොෙහේවත් පිළිකා ෙරෝහලක් 
නැහැෙන්. හැම ෙරෝහලකම  පිළකා වාට්ටුවක්  තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමියට කරදර කරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට කරදර කළත් ඒ තරම් දැෙනන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිකා ෙරෝහල් පසු ගිය 
අවුරුදු 10 තුළ හැදුවා නම්, එකක් හදයි, හම්බන්ෙතොට; අෙනක් 
ෙරෝහල හදයි, තිස්සමහාරාමෙය්; අෙනක් ෙරෝහල හදයි, 
ෙබලිඅත්ෙත්. දැන් බලන්න, ෙමම පිළිකා ෙරෝහල් රෙට් සෑම 
පෙද්ශයකටම ෙබදිලා යන විධියට ඇති කරන අන්දම. උතුෙර් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් නල්ලූර්වලත්, මානසික ෙරෝහලක් ඉල්ලන 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග්  මානසික ෙරෝහල 
ෙවනුවට පිළිකා ෙරෝහලක් මහනුවරටත්, මාතරට පිළිකා 
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ෙරෝහලකුත් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල වැඩි දියුණු 
කරන්නත් විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහල්වල 
ෙබෙහත්වලට සහ අෙනක් පහසුකම්වලට අමතරව ෙම් වැඩ 
කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට සමහර ෙව්ලාවට අද විපක්ෂෙය් වාඩි 
ෙවලා ඉන්න ඔබතුමන්ලාට, "අෙන්! අපිට ෙම්ක කරන්න බැරි 
වුණාෙන්, චික්!" කියලා කියෙවනවා ඇති.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙග් ෙලෙඩ්ටත් ඔබතුමියන්ලා 

ෙරෝහලක් හදනවාද? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි එෙහම ෙලඩක් තිෙබනවා කියලා දන්ෙන් නැහැෙන්.  
ෙම් වන විට රට පුරා ෙපොලිස් සථ්ාන 428ක් තිෙබනවා. එම 

ෙපොලිස් ස්ථාන සංඛ ාව 600 දක්වා වැඩි කරන්න අපි කටයුතු 
කරෙගන යනවා. අපි දන්නවා, සමහර ෙව්ලාවට අෙප් පෙද්ශවල 
ෙපොලීසියකට යන්න කිෙලෝමීටර් 40ක් විතර යන්න ඕනෑ කියලා. 
එම නිසා ෙම් වාෙග් අත වශ  ෙද්වල්  ෙම් අය වැය තුළින් 
කිරීෙම්දී මම විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමන්ලාට හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව ෙම් අය වැයට කැමැත්ත පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවනවාය 
කියලා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙලස සලකන වයස් සීමාව 
60 සිට 55 දක්වා අඩු කරලා,  සියයට 15 දක්වා වූ ෙපොලියක් 
ෙගවන තැන්පත් මුදල් පමාණය රුපියල් ලක්ෂ 15ක් දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය සුළු වාරි මාර්ගවලින් වී 
ෙගොවි තැන් කරන ෙගොවීන්ට පමණක් ලබා ෙදන අතර, එය 
රුපියල් 25,000කට යටත්ව පැවෙතනවා. ෙම් සඳහා ෙගවන 
වචුචර් නිසා පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් කිසි ෙකනකුට 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පිටි පස්ෙසන් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන 
අතෙකොළු බවට පත්  ෙවන්න අවශ  නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.  

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කුඩා ෙත් වතු හිමියා  ගැන කිසි කලබලයක් ෙවන්න එපා. ඒ 

නිසා තමයි අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා එකතු කිරීමක් කරලා තිෙබනවා, අගය එකතු 
කිරීමක් ඇති කරන්න ඕනෑ නිසා. අවශ  පමාණයට සීමා සහිතව 
ෙම් රටට- 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කසළ ෙත් ෙගෙනනවා. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කසළ ෙත් ෙනොෙවයි. ඒ ෙත් ෙගෙනන ෙකොට, ෙහොඳ ෙත්ද 

කියලා බලලායි ෙගෙනන්ෙන්. ඒවා ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ නැවත 

pack කරලා “Ceylon Tea” කියන නාමය ආරක්ෂා කරෙගන 
නැවත යවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙත් ගැන අපට කියන්න 
එන්න එපා. අපි ඕනෑ විධියකට කථා කරන්න කැමැතියි. කවුද, ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විනාශ කෙළේ? කවුද, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විනාශ කෙළේ? අපි අනන්තවත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කිව්වා, ෙත් කර්මාන්තශාලා දාන්න බලපත ෙදන්න එපා කියලා. 
බාල ෙපොෙහොර දුන්නා. ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන ෙහොයනවා 
කියලා පිට රටවලට ගිහිල්ලා ෙවන ෙවන සවාරි ගහලා එනවා. 
'ෙසස්' බද්දට ෙමොකද වුෙණ්? ෙකෝ, 'ෙසස්' අරමුදල? ෙකෝ ඒෙක් 
තිබුණු සල්ලි ටික? 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලෙගන් අහන්න. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එතුමා ෙකොෙහොමද දන්ෙන්? ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 

ඒ ඇමති ධුරෙය් හිටිෙය්  පසු ගිය ජනවාරි 8න් පස්ෙසේයි. අපි 
අහන්ෙන් 2005 ඉඳලා 2014 ෙවන කල් 'ෙසස්' අරමුදෙල් තිබුණු 
මුදල්වලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලායි. ෙකෝ ඒවා?  පුළුවන් නම් 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න. මතක තියා ගන්න, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා 
කිරීම්] මහින්ද යාපා හිටපු  ඇමතිතුමනි, මට කථා කරන්න තිෙබන 
කාලය අවසන් ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔබතුමා උත්තර 
ෙදන්න.  

අපි අහන්ෙන් ඔබතුමන්ලා 'ෙසස'් අරමුදලට ෙමොකක්ද කෙළේ 
කියලායි. ෙකෝ, ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහව්වාද? ඒවාට අපි වග 
කියන්න සූදානම් නැහැ.  

එන අවුරුද්ෙද් ෙම් කාලය ෙවන ෙකොට කුඩා ෙත් වතු 
හිමියාෙග් අතට ඔවුන්ෙග් හැම අමු දළු කිෙලෝවකට අඩුම ගණෙන් 
රුපියල් 70ක් යන කමයක් අපි හදනවා. අන්න, ඒක මතක තියා 
ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන ගිය  වැඩ 
පිළි ෙවළ නිසා කර්මාන්තශාලා සියල්ලම වැෙහන්න යන ෙකොට 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් එක කර්මාන්තශාලාවක් 
වැෙහන්න ෙදන්ෙන් නැතුව හැම කර්මාන්තශාලාවකටම අවශ  
මූල  පහසුකම් ලබා දීලා ෙත් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කළා. කර්මාන්තශාලා එකක්වත් වැහිලා නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා එෙහම කියන්න එපා, ඔබතුමාෙග් ෙත් 
කර්මාන්තශාලාවත් ෙහොඳට දුවනවා ෙන්, මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
තවම දුවනවා. ඒක ෙවනම කථාවක්. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අන්න, ඒක ෙන් කියන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ ෙමොකක්ද? එළවලු අහක යනවාය 
කියලා ෙදනවා කිව්ව ෙද්වල් ෙකෝ? පලතුරු නරක් ෙවනවාය 
කියලා ඒකට ෙව නම ෙවෙළඳ ෙපොළක් හදනවා කියලා කිව්වා. 
ෙකෝ ඒවා? 

1473 1474 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් බලන්න, ඒවා ටින්  කිරීෙම් කර්මාන්ත හැටියට පටන් 
ගන්න අයට බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ණය සඳහා සියයට 50ක 
ෙපොලී සහනයක් දීලා තිෙබනවා. එළවලු සහ පලතුරු ෙවළඳ 
ෙපොළ ෙහොඳට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ටින් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්  කියාත්මක කිරීම සඳහා අද ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
ඔබතුමන්ලා ගෙම් ආර්ථිකය හදනවා කිව්වා. නමුත් ෙදහි ටික 
ඔක්ෙකොම ගස් යට කුණු ෙවලා යද්දි ඒ මිනිස්සු ගැන 
ෙපොඩ්ඩක්වත් කල්පනා කර බැලුවාද? අඹ ටික, ෙකෙසල් ෙගඩි 
ටික විකුණා ගන්න බැරුව හිටපු මිනිසුන්ට ෙවළඳ ෙපොළක් 
හැදුවාද?[බාධා කිරීම්]අපි ෙදහිවලටත් ෙහොඳ මිලක් ෙදනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අසත  කියන්න එපා. දැන් ෙදහි බෑය රුපියල් 25 යි. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩිෙයන් තිබූ ෙවලාෙව් සංරක්ෂණය කරන්න එපා යැ. 

කල්තියා ගන්න කම හදන්න එපා යැ.  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
  කමක් නැහැ. අපි ෙම් හැම එකකටම ෙගවන්ෙන්-[බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙගොවියාට ෙහොඳයි.  

 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් කෑ ගැසීම නිසා ඔබතුමා 

කියූ ෙද් ඇහුෙණ් නැහැ. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.   

මිරිස් කරලට රුපියල් 22 ෙගවන්ෙන්, ෙදහි ෙගඩියට ෙම් 
විධියට ෙගවන්ෙන්, හැම එකකටම ෙගවන්ෙන්, මතක තියා 
ගන්න, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ නාස්ති කරපු, ෙහොරකම් කරපු 
නිසායි.  රුපියල් මිලියන 10,000ක පමාණයක් ණයට අරෙගන, 
ෙවන් කරගත් ජනාධිපතිවරෙයක් හිටපු යුගයක් තිබූ නිසා තමයි අද 
අපට එෙහම ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එකත් අපි  මතක් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 35ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 11.05] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,  විකෘති වුණ ෙද්ශපාලන වටපිටාවක් තුළ,  
ෙමවැනි කාලෙව්ලාවක් ෙවන් කර දීමට ඔබතුමාට හැකිවීම ගැන. 
ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  මීට දවස් කිහිපයකට ෙපර ෙගන එන 
ලද අය වැය ෙයෝජනා සම්බන්ධව විවාද කිරීෙම්දී එක පැත්තකින් 
අපට කනගාටුවක් දැෙනනවා ;  එක පැත්තකින් අපට සතුටක් 
දැෙනනවා. අහයි,  අපි කනගාටු ෙවන්ෙන් ඇයි  කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙලෝක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, 
පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
අතිශයින්ම වැදගත් වන පනත් ෙකටුම්පත  තමයි ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය කියන  මුදල් පනත් ෙකටුම්පත. සමාජයීය, ආර්ථික, 
සංස්කෘතික හා ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් මුළු වර්ෂය තුළම 
ඉදිරිපත් කරන වැදගත්ම ලියකියවිල්ල ෙම්කයි. එදා, මුදල් ඇමති 
ෙවලා හිටපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත්, ඊට පසුව මුදල් 
ඇමතිකම් දරපු 19 ෙදෙනකුත් ෙබොෙහොම ගම්භීර ෙලස, ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් ෙම් ගරු සභාවට අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. 
අගමැතිතුමා පමුඛ ඇමති මණ්ඩලය නැඟිටින එකම අවස්ථාව 
එයයි. කථානායකවරයා ෙම් මැජික් ෙපට්ටිය අරෙගන ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් පකාශය කරනෙකොට, ෙම් පකාශනය 
යථාර්ථයක් ෙවන්න ඕනෑ; ඇත්ත තිෙබන්න ඕනෑ; වංචාෙවන් 
ෙතොර ෙවන්න ඕනෑ; අසත ෙයන් ෙතොර ෙවන්නට ඕනෑ. අපි 
එෙහම දැක්කාද?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 29 වැනි දා 
ෙම් මුදල් ඇමතිවරයාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ලියකියවිල්ල අකුරක් නෑර ඔබතුමා 
ඉදිරිෙය් දිග් ගස්සන්නට මා ෙබොෙහොම කැමැතියි. එදින එතුමා 
කථාව ආරම්භ කරමින් කියනවා.   එය 2015 ජනවාරි 29 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 87හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

 "ගරු කථානායකතුමනි, අදට හරියටම දින 21කට ෙපර 2015 ජනවාරි 
8ෙවනි දින ෙම් රෙට් මහජනතාව විශාල ෙවනසක් අෙප්ක්ෂාෙවන් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නා..."  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 19වන  මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයන්, ෙමයට ෙපර ෙම් රෙට් සිටි ඉතා සුපසිද්ධ මුදල් ඇමතිවරුන්ෙග් 
අඩි පාෙර් යමින් ෙමම වාර්තාව අද ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට ලැබීම මා ලද මහඟු වරපසාදයක් බව පකාශ කරන්ෙන් සතුටිනි."  

ෙමෙහම තමයි, ආරම්භ කරන්ෙන්. ආරම්භ කර පකාශය 
කියවා ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ජීවිත තුළ සෑම 
ෙදයක්ම අපි තක්ෙසේ රු කරන්ෙන්, අතීතයත් එක්කයි. අපි 
කියනවා, “You cannot overtake experience” කියා. ඒ අත් 
දැකීම තමයි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට, ඒෙක් නිවැරදිභාවය, ඒෙක්  ගාම්භීරත්වය අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපිට ලැබුෙණ් ෙමොකක්ද? ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් 
එතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිව 
කිව්වා, "ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන රාශියක් ලබා දීපු, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට විශාල වැටුප් වැඩිවීමක් කළ රජය, ෙම් රජයයි." කියා.  
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තවදුරටත් තීරු අංක 99හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"අද  ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙමම පකාශය "දින සියෙය් වැඩ සටහන" තුළ වූ 
ඉතා වැදගත් පියවරක් ෙලස සැලකිය හැකිය. එබැවින් එය දින 100 
විප්ලවය ෙලස හැඳින්ෙවනවා." 

තවදුරටත් එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"... මහජනතාව ෙවත පිරිනමනු ලබන සහන අප දින සියෙය් 
වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු වූ ඒවාටත් වඩා ඉදිරියට ගිය වැඩ පිළිෙවළක්."  

 ඒකම තමයි අද ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත් කිව්ෙව්.  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට, පසු ගිය කාලෙය් සිටි 71 ෙදෙනක් වූ 
අමාත වරුන් සංඛ ාව 31 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. එම පියවෙරන් 
පමණක් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 2.5ක් නැතෙහොත් රුපියල් මිලියන 
2,500ක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන අතර, එම මුදල් ඵලදායී 
කටයුතුවලට ෙයොදා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

පසු ගිය රජය හුදු ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා ෙකොතරම් මුදල් කන්දරාවක් 
නාස්ති කළාද යන්න ඉන් පැහැදිලි ෙවනවා. අපෙග් රජය ජනතාවෙග් යහ 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට අරමුණු කර ෙගන තිෙබනවා. අපෙග් 
රජය සහ පසු ගිය රජය අතර ෙවනස එයයි."  

 "ෙවනස මාරයි, රට හමාරයි" කියන්නයි දැන් ෙවන්ෙන්, 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව. නමුත් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
කියපු කථාව ෙමොකක්ද? ඒ නිසා මම අහනවා, දැන් ෙම් ෙවනස 
ෙකොෙහොමද කියා.  

ෙම් ෙවනස ආරම්භ කරන්ෙන් රාජ  ෙසේවකයන්ෙගන්. 
පළමුෙවන්ම තිෙබනවා, රාජ  අංශෙය් වැටුප් සංෙශෝධනය ගැන. 
ෙදවනුව තිෙබනවා, රාජ  අංශෙය් වැටුප් වැඩි කිරීම ගැන. 
තුන්වනුව තිෙබනවා, මාසික වැටුප රුපියල් 10,000ක් කරන බව. 
හතරවනුව කියනවා, ෙමය තමයි විශාලතම වැටුප් වැඩි වීම කියා. 
වැටුප් වැඩි වීම ගැන එක පාරක්, ෙද පාරක්, තුන් පාරක් ෙනොෙවයි, 
හතර පාරක් කියා තිෙබනවා, හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා. දීමනා ලබා 
ෙදන එක ෙනොෙවයි, කෑලි එල්ලන එක ෙනොෙවයි වැටුප් වැඩි 
කරනවා කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී වෘත්තීය සමිති සියල්ල එක්කාසු ෙවලා 
සාකච්ඡා කළාම ඔවුන් කිව්ෙව්, "අපට පඩි වැඩි වීමක් නැතත් 
කමක් නැහැ. එල්ලා තිෙබන කෑලි ටික මූලික පඩියට එකතු 
කරන්න" කියා. ඒකයි කරපු ඉල්ලීම. ඒක මුළු පත්තර පිටුවකම 
දමලා පකාශ කර රෙට් ජනතාව මුළා කළා. 

තවදුරටත්, තීරු අංක 104හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම පවත්වා ෙගන යන බව සතුටින් දැනුම් 
දීමට කැමැතියි."  

ෙමෙහම කියා තිෙබන්ෙන් හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා.  

තවදුරටත්  ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

 "අපෙග් ජනාධිපතිතුමා ෙගොවිජන පසු බිමකින් පැමිණ ඇති අතර ෙමකී 
අලුත් පියවර  සම්බන්ධෙයන් අතිශයින් සතුටට පත් වනු ඇත. ශී ලංකාෙව් 
ෙගොවි ජනතාවට ෙම් අනුව සැනසුම් සුසුමක් ෙහළිය හැකි අතර ජාතික 
ආර්ථිකය නංවාලීම පිණිස පුළුල් දායකත්වයක් ලබා දීමට අවශ  පසුබිම 
ඉන් තහවුරු වනු ඇත."  

ෙම් මාස කිහිපයකට ඉස්සර ෙවලා කියපු ඒවා. මාස කිහිපයක් 
ගත වන විට ෙමෙහම නම්, අවුරුද්දක් ගත වන විට ෙකොෙහොම 
තිෙබ්විද, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි?  

ඊළඟට,  විමධ ගත අරමුදල් ගැන සඳහන් ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, එය අපි ෙබොෙහොම කැමති කාරණයක් 
බව.  

තවදුරටත්, තීරු අංක 105හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා සපයන විමධ ගත අය වැය තුළින් 
ජනතාවට -විෙශේෂෙයන් දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙවෙසන ජනතාවට- විශාල 
සහනයක් සැලසී ඇත." 

ෙම් වසෙර් සිට එක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන 
විමධ ගත අය වැය මුදල රුපියල් ලක්ෂ පනෙහේ සිට 100ට වැඩි 
කරමි.  [බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ 150ක් කිව්ෙවොත් අවුරුද්දට ලක්ෂ 
200ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒකත් වැරැදියි ෙන්. ෙමොකද, මම ෙම් 
කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක මම පැටෙලන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා  කියපු කථාව ගැනයි. කවුරුත් 
කියපු කථාවක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

මුදල් ඇමතිතුමා  ෙම් රටට කරපු පකාශ. ඒකයි මම කිව්ෙව්, 
"කනගාටුයි. මුළු රටම ෙනොමඟ යැව්වා" කියා.  

ෙමන්න ෙම්ක තමයි වැදගත්ම කථාව. තවදුරටත්, හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තීරු අංක 106හි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"ෙසෞඛ   ක්ෙෂේතෙය් වියදම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3ක් දක්වා 
වැඩි කිරීම"   

ඔබතුමාත් ඒක කිව්වා.  තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:  

"අධ ාපන වියදම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 දක්වා ඉහළ 
නැංවීම." 

ෙමොකක්ද අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයට 
එකතු කරන ෙගොඩනැඟිලි ටික ඒකට ක්ෂයවීමක් ෙලස දමනවා. 
ෙම් ගරු සභාෙව් ගණකාධිකාරී විභාගය කරපු අය ඉන්නවා. ඒ අය 
ඒ  depreciation ගැන දන්නවා. හැබැයි, ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා හැෙරන්න හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා හිටියා නම් එතුමා 
දන්නවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාට විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ෙන් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ නිසා දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොඩනැඟිලිවල 

වටිනාකම එක්කාසු කරනවා. ෙගොඩනැඟිලිවල වටිනාකම 
එක්කාසු කර accounting system  එෙක් තිෙබන ක්ෂයවීම -
depreciation-  ගන්නවා. ක්ෂයවීම වියදමක් හැටියට දමනවා. 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද? රුපියල් බිලියන 17.8යි.  එතෙකොට 
රුපියල් බිලියන 148කට සැබවින්ම යන වියදම අඩු ෙවනවා. 
එෙහම නම්, අ පි 2014 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙසෞඛ ය  
සඳහා සියයට 1.2ක් ෙවන් කළා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ෙසෞඛ  සඳහා ෙවන් ෙවන්ෙනත් සියයට 1.2ක මුදලක් පමණයි, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. කාටද ෙම් ෙබොරුව කරන්ෙන්? 
හැබැයි මතක තියා ගන්න, ෙම් වතාෙව් සියයට 1.2ක් ෙවනෙකොට 
රුපියල් 131කට තිබුණු ෙඩොලර් එක 145 ෙවනෙකොට 
ෙබෙහත්වලට යන වියදම සියයට 30කින් 40කින් වැඩි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනෙකොට, ෙම් සියයට 1.2ත් 0.9ට පමණ අඩු ෙවනවා. ෙම්කද, 
ෙසෞඛ යට ෙදන සහනය? ෙම්කයි ෙසෞඛ ට ෙදන තැන. ෙම්වා 
කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, ෙම්වා කිව්ෙව් මීට මාස 6කට විතර 
ඉස්ෙසල්ලා. ජනවාරි විප්ලවය කරපු 08 ෙවනිදා ඉඳන් දවස් 21කට 
පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් ෙබොෙහොම ගාම්භීරත්වෙයන් කරපු රට ෙනොමඟ 
යවපු, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවපු මුළු ජාතියක්ම ෙනොමඟ යවපු 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙකොටස් ෙම්. ෙමයට  කවුරු ෙහෝ 
අභිෙයෝග කරනවා නම්, මම එයටත් සූදානම්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊළඟට අධ ාපනය ගැනත් 
කියනවා. ෙම් ගැන  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා විගහ කළා. 
එම නිසා ෙම් ගැන මම වැඩිය කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
මුළු රටම දන්නවා. හැබැයි, මතක තියා ගන්න. ෙම් ෙබොරුව 
කරන්ෙන් කාටද? මුදල් ඇමතිවරයා, අධ ාපන ඇමතිවරයා, 
අධ ාපන නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා, අධ ාපන ෙල්කම්තුමා, පළාත් 
සභාෙව් ෙල්කම්වරු, කලාප අධ ක්ෂවරු, විදුහල්පතිවරු, ගුරුවරු, 
ශිෂ  පරම්පරාව හතළිස්තුන් ලක්ෂයක් ඉන්න මුළු සමාජයටම 
කරපු වංචාව ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. මා ඉල්ලා 
සිටිනවා ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය්, කවුද අෙප් මහාචාර්ය,- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නම දන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අධ ාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් 

කරන්න කියා ෙපළපාළි ගිය මහාචාර්යවරු? රාජිතෙග් 
පධානත්වෙයන් ෙපළපාළි ගිය උදවියට,- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිර්මාල් ෙද්වසිරි. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නිර්මාල් ෙද්වසිරි වාෙග් නුවර ඉඳලා ෙකොළඹට ෙපළපාළි ආපු 

අයට ෙම්ක ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒ අය මහාචාර්යවරු, 
ආචාර්යවරු නිසා ගණන් හදාගන්න ගැටලුවක් නැති ෙවයි කියා 
මම හිතනවා. පස්වතාවක් පෙහේ පන්තිෙය් අංක ගණිතය අසමත් 
වුණු ෙකෙනකු ට වුවත් ෙම් ගැටලු ෙත්රුම් ගන්න බැරිද? ෙමොහු 
වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයක් නම්, හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කියයි ඇත්තම තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා. ඒ 
තත්ත්වය තුළ ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්න එපාය කියා මම සඳහන් 
කරනවා. මිතවරුනි, සැබැවින්ම අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල 
රුපියල් බිලියන 121.35කින් අඩු ෙවන්නට ඕනෑ. රුපියල් බිලියන 
121.35ක් තමයි ක්ෂය වීම හරහා අඩු වන මුදල. එතෙකොට ඉතිරි 
ෙවන්ෙන් රුපියල් බිලියන 64.6යි. එතෙකොට එන පතිශතය 
ෙවන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 0.5යි. ෙපළපාළි ගිය 
අෙප් කණ්ඩායම්, ෙම් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලුම 
ෙදනා, ෙම් රෙට් දූ දරුවන් දැනගන්න, ෙම් ආණ්ඩුව -ෙම් මුදල් 
ඇමතිවරයා- ෙකොෙළේ වහලා ගහපු නින්දිත ගැහිල්ල, තක්කඩි 
ගැහිල්ලා ෙමොකක්ද කියන එක. ඒක ෙත්රුම් ගන්න කියා මා ඒ 
අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

මා හිතවත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විශාල වශෙයන් 
අත වශ  භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීමක් ගැන කථා කරනවා. 
ෙමන්න තිෙබනවා, ෙහොඳම ෙදයක්. අත වශ  භාණ්ඩ වන සීනි, 
කිරි පිටි, සස්ටජන් -ඒවා නම් දැන් ෙසොයා ගන්නත් නැහැ.- [බාධා 
කිරීම්] තිරුඟු පිටි, පාන්, මුං ඇට, හාල්මැසස්න්, ටින් මාළු, ෙම් 
වෙග් භාණ්ඩ 11ක් ඉල්ලන ෙකොට භාණ්ඩ වර්ග 13ක් ගැන 
කිව්වා. ඒ භාණ්ඩ 13 තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා මම ෙත්රුම් 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. කෙඩ්ට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න ෙම් රෙට් 
ජනතාව පැහැදිලිවම දන්නවා, අද ඒ උදවිය ඉන්ෙන් ෙකොතැනද 
කියා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන කථා කරනවා. විමධ ගත අරමුදල්වලින් පස්ෙසේ  
ලැයිස්තුවක් දීලා තිෙබනවා. "සහතික මිල ලබා දීම" පිළිබඳව ඒ 
ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට එකතු වන සියලුම භාණ්ඩවලට සහතික මිලක් 
ලබාදීම සම්බන්ධව කථා කරනවා.  

ෙත් දළු කිෙලෝවට අපි ෙදනවාය කිව්ව රුපියල් 70 ෙවනුවට 
රුපියල් 80ක් ෙදනවා කියනවා. ඒ වාෙග්ම රබර්වලට රුපියල් 
350ක් ෙදනවා කියනවා. කිරි ලීටරයකට රුපියල් 70ක් ෙදනවා 
කියනවා. ෙගොවියාෙග් වී ටික පෙභ්දයකින් ෙතොරව රුපියල් 50ට 
ගන්නවා කියලා තමයි මීට මාස හයකට කලින් ෙමතැනදී මහා 
ගාම්භීර ෙලස කථා කෙළේ. ෙම් ෙබොරුව තවමත් සමාජගත 
කරන්නට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. [බාධා කිරීම්] 

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් කථාෙව් 
සතුටුදායක වන ෙකොටස ෙමොකක්ද? සතුටුදායක වන ෙකොටස 
තමයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අෙප් ෙකොන්ද ෙකළින් තියා 
ෙගන  ෙම්වා ෙපන්නුම් කර දී ෙම් මුළු ජන සමාජයක්ම -ෙම් රෙට් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න දූ දරුවාෙග් ඉඳලා ඇමතිවරයාට යන 
කල්- අමුඩ ගසව්පු එක ගැළවුණා; නිරුවත් බව ෙපන්වන්නට 
අපට හැකියාවක් ලැබුණා; රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය් ඒ තිබුණු 
නිරුවත්කම ෙපන්වන්න අපට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ 
ගැන අපි අවංකවම සතුටු වනවා.  

මම දැක්කා ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ළඟදී රූපවාහිනී 
වැඩසටහනකට ගිහින් කිව්වා, ''ෙම් රෙට් දවස් 9ක් අය වැය 
සාකච්ඡාව තිෙබනවා. ෙම් දවස් 9 තුළ ෙයෝජනා ෙවනස් කර 
ගන්න අපට පුළුවන්'' කියා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ගරු විෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, එක ෙදයක් තිෙබනවා. එෙහම 
ෙවනස් කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ෙවනස්කම් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් පමණයි. උදාහරණයකට 
ගත්ෙතොත්, three-wheeler එකට දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉවත් කිරීම 
ඒක පතිපත්තිමය කථාවක්. ගණන්- හිලවු වංචා කිරීම එෙහම 
හදාගන්න බැහැ. ගණන්- හිලවු වැරැදි නම් ''මම වැරැද්දක් කළා, 
මම ෙබොරු කළා'' කියා පිළිගන්න ඕනෑ. ''ආචාර්ය ෙද්වසිරිලා, 
ෙපළපාළි ගිය කණ්ඩායම් සතුටු කරන්න මම ෙම්ක කළා'' කියා 
පිළිගන්න ෙවනවා, හිතවත් ඇමතිතුමනි. ඒකයි ඇත්ත. ඔබතුමා 
ඒක දන්නවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙවනස්කම් කරන්න 
පුළුවන්. අපි එෙහම ෙවනස්කම් ඉතිහාසෙය් කර තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන  දන්ෙන් පළමු වතාවට ෙනොෙවයි.  

මට මතකයි ෙචොක්සි ඇමතිතුමා මුදල් ඇමති ෙවලා ඉන්න 
කාලෙය්, ''සමුපකාරයට පනවලා තිබුණු බදු ඉවත් කර ගන්න'' 
කියා මම ෙයෝජනාවක් ෙගන ආවා. එතුමා ඒක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව පිළිෙගන ඒක කළා. ඒ, පතිපත්තිමය ෙවනස්කම්. ෙම්ක 
එෙහම ෙනොෙවයි. අර අධ ාපනයට ෙවන් කළ සියයට 6යි, 
ෙසෞඛ යට ෙවන් කළ සියයට 3යි, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම 
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පරිදි කියා සඳහන් කර තිෙබනවා. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවෙග් සිට, දරු 
පරම්පරාෙව් සිට රෙට් ජනාධිපතිවරයා දක්වාම ෙම් අය වැෙයන් 
ඇන්ඳුවා. ඊට පසුවදා ජනාධිපතිතුමා පසිද්ධ ස්ථානයකදී -
කඩුෙවලදී- දරුවන් ඉදිරිපිට කියනවා, ''ෙම් රජය සියයට 6ක් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතයට ෙවන් කළා'' කියලා. ෙකොෙහොමද රෙට් 
නායකයාට අන්ඳපු ඇන්ඳිල්ල?  ඒ නිසායි අප අහන්ෙන්, ෙමෙහම 
වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියා. ෙම් ආකාරයට තවදුරටත් 
ෙම් ෙබොරුව ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියන එක මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

ඊළඟට, වර්තමානෙය් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය කුමක්ද කියා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න සූදානම්.  ''2016 
රජෙය් බදු රැස ් කිරීම 2015ට සාෙප්ක්ෂිතව රුපියල් බිලියන 
301කින් වැඩිවීමට නියමිතය. ෙමය සියයට 24කින් වැඩිවීමක්ය. 
2014 රුපියල් බිලියන 1,050ක් වූ සමස්ත බදු පමාණය 2016 
වනවිට රුපියල් බිලියන 534කින් ෙහවත් සියයට 50කින් වැඩි කර 
ඇත. පසු ගිය රජය අය කළ බදු පමාණය දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ක් පමණ වූ නමුත්, වත්මන් රජය එය 
සියයට 13කට වඩා වැඩි කර ඇති බව සභාවට දන්වන්ෙනමු.'' 
කියා සඳහන් වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා කිව්වා ''ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරනවා, සහන ෙදනවා'' කියලා. මතක තියා ගන්න, 
හාල්මැස්සාෙග් ඉඳලා, ඩිස්පින් ෙපත්ෙත් ඉඳලා ෙම් සෑම 
ෙදයකටම බදු එකතු කරනවා. කථාවක් තිෙබනවා, "There is no 
free meal" කියලා. කිසිම ෙකෙනක් නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කර්මාන්තකරුවන් නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. නිෂ්පාදකයන් නිකම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. කෘෂිකර්මය කරන අය නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් අයට එක්කාසු කරන්න ෙවනවා. ෙම් එක්කාසු කර තිෙබන, 
සියයට 50ට වැඩි කරලා තිෙබන බදු, ඩිස්පින් ෙපත්ෙත් සිට 
හාල්මැස්සා දක්වා මහා මන්දිරයට යන කල්  සෑම ෙදයකටම 
එක්කාසු කරන්න තිෙබනවා. මහා මාර්ගෙය් සිටින යාචකයාෙග් 
ඉඳලා, මහා පරිමාණෙය් සිටින ව ාපාරිකයා දක්වා ෙමය 
ෙගවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒක සාධාරණද? ෙම්කද ෙම් කියන සුපිරි 
අය වැය? ෙම්කද ෙම් ජනතාව ජීවත් කරවන්න ෙගෙනන අය 
වැය? 

ෙම්වා කියන ෙකොට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් මුදල් 
ඇමතිවරයා කියපු ෙද්වල් ෙන්. මම කියපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් 
ගරු සභාෙව් දැන් මුදල් ඇමතිත් නැහැ; මුදල් රාජ  ඇමතිත් නැහැ. 
එතුමන්ලාට එන්න බැහැ. එතුමන්ලාට ෙම්වා අහන්න බැහැ. අහලා 
ජනතාව ඉදිරියට යන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙනොමඟ යවා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් හිතාෙගන හිටිෙය් ෙම්ක ඇත්තයි 
කියායි. දැන් ෙගදර ගිහින් බලන්න, ෙම්ක ඇත්තද කියා. ෙමන්න, 
මෙග් අෙත් තිෙබනවා ඒ කථාව. ඕනෑ නම් ෙම් කථාෙව් පිටපත් 
ගහලා විපක්ෂෙය් ඉන්න 107ෙදනාටම ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලා 
කියවලා බලන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සැබෑ මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් ආර්ථිකෙය් 
තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි.  

ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා,"2016 වසෙර් ආදායමින් රුපියල් 
බිලියන 378ක්ම බදු ෙනොවන ආදායම් වන අතර, එය 2015 වසෙර් 
ආදායමට වඩා බිලියන 252ක් වැඩිය" කියා. රාජ  ආයතන 2016දී 
තම ලාභාංශ සියයට ෙදසීයකින් වැඩි කරනවා. ඊළඟට බදු හා බදු 
ෙනොවන ආදායම. බදු ෙනොවන ආදායම ෙලස රුපියල් බිලියන 
360ක් එනවා. ෙම් බිලියන 360 ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ගන්න විධිය 
මම කියන්නම්. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා සහ 
ෙපෞද්ගලීකරණය විශ්වාස කරන සියලුෙදනාම ෙම්ක අහෙගන 
ඉඳලා ලියලා තියාගන්න. ෙම් ෙවන ෙකොටත් රජය සතු Lanka 
Hospitals විකුණන්න දමා තිෙබනවා. හිල්ටන් ෙහෝටලය, ගෑන්ඩ් 
ඔරියන්ටල් ෙහෝටලය, Waters Edge, Ceylinco Hospitals 
Limited, ෙමොබිෙටල් වැනි සාර්ථකව ලාභ ලබන ආයතන 
විකුණන්න දමා තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් තමයි ෙම් අය වැය හංගලා 
ගහලා තිෙබන බිලියන 360 හලා ගන්ෙන්, හිතවත් ගරු 
මන්තීවරුනි. ඒ නිසා මුළු රටම මහා අගාධයක් කරා ෙගන යන, 
මුළු රටම ෙබොරැල්ෙල් කනත්තට ෙගන යන අය වැයක් හැටියටයි 
මම ෙම් අය වැය හඳුන්වන්ෙන් මිතවරුනි. ඒ නිසා ෙම් අපරාධය 
කරන්න එපා කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය් මුදල් ඇමතිවරයා කථා කර කිව්වා, “විෙද්ශිකයන් ඉඩම් 
ගන්න එකට අප නීති දමා තිෙබනවාය” කියා. මා අත තිෙබන 
ෙමන්න ෙම් විස්තරය බලන්න. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"Land Lease Tax - Restrictions on ownership of land 
in Sri Lanka by foreigners - Sale of Land - Current 
treatment: 

* The Land (Restrictions on Alienation) Act, No. 38 
of 2014 imposed a prohibition on the following categories 
of persons on the transfer of title of land in Sri Lanka: 

 

(a)   A foreign individual; 

(b)   A foreign company; or 

(c)   A company incorporated in Sri Lanka where any 
foreign shareholding in such company, either 
directly or indirectly is 50 % or above."  

ෙම් අය අප තහනම් කරලා තිබුෙණ්. ෙම්ක නැහැය කියා 
කියනවාද? ෙම් ලියවිල්ල මම ෙගනාෙව් KPMG Ford Rhodes 
Thornton and Company එෙකන්. ඊළඟ ට ෙම් ලියවිල්ල මා 
ෙගනාෙව් Ernst and Young එෙකන්. ඊළඟ ට ෙම් විස්තරය 
PricewaterhouseCoopersවලින් ගත්ෙත්. හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දන්නවා. මා අත තිෙබන ෙමම ලියවිල්ෙල් 
"New treatment" යටෙත් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා. "The prohibition of transfer of title will be 
removed for certain identified investments" ෙම්ෙක් "certain 
identified investments" යනු ෙමොනවාදැයි සඳහන් කර නැහැ, 
හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. ෙමහි වචනයක් තිෙබනවා, 
"identified"  කියා. ෙම්ක identify කරන්ෙන් කවුද? ගනුෙදනුව 
කරන අයද? ෙකෝට්ෙට් නිවාස ඉස්සරහා ෙපෝලිෙම් ඉඳලා ගනුෙදනු 
කථා කරන අයටද ෙම්වා ෙදන්ෙන්? කාටද ෙම්වා ෙදන්ෙන්? ෙම් 
තක්කඩි වැ ෙඩ් කරන්න කාටද අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්?  

ඊළඟට, "Lease of land". ඒ පි ළිබඳ දැන් තිෙබන තත්ත්වය. 
 "Current treatment: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

A land lease tax is to be paid by any foreign 
individual, foreign company; or a company incorporated 
in Sri Lanka where any foreign shareholding in such 
company, either directly or indirectly is 50 % or above.  

The standard rate of tax is 15% on the total rental 
payable for the entire duration of the lease. This tax was 
to be paid upfront at the point of entering into the lease 
agreement by the lessee. A concessionary rate of 7.5% is 
also afforded in certain circumstances.”   

එහි "New treatment" යටෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? 
අලුතින් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? එහි සඳහන් වන්ෙන්,  “The 
Land Lease Transaction is proposed to be removed with 
effect from 1st January 2016” කියායි.  

 එෙහම නම්, "සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ, අප එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ" කියා ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ ඉදිරිපත් 
කිරීම අතිශයින් සාවද යි. ෙම්ක ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න යන 
එකක්. කවුද කියන්ෙන්  "special treatment" කියලා? ඔව්, ඇත්ත, 
special treatments දීලා තිෙබනවා. ෙවලාව තිෙබනවා නම් මම 
කියන්නම් special treatments ගැන.  "Special treatment" 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහේ ෙහෝ අමාත ාංශයක, ෙගදරක් 
ඉස්සරහ ෙපෝලි ෙම් ඉන්න ඕනෑ, "ෙම්ක අපට  දීපන්, ෙඩොලර් 
මිලියන 50ක් ෙදන්නම්,  ෙඩොලර් මිලියන 60ක් ෙදන්නම්, ෙඩොලර් 
මිලියන 70ක් ෙදන්නම්" කියලා. කරුංකා ෙගඩිෙය්, පුවක් 
ෙගඩිෙය් ඉඳලා ෙත් දල්ලට යන තුරු වින කරපු වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි ෙම් කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. ඒක නැහැයි  කියන්න 
පුළුවන්ද? ෙම් රෙට් රත්රන් ෙගන්වන්න, - 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඉන්න, ඉන්න.  රත්රන් ෙගන්වන්නට පුළුවන් duty free  - 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් 

පශ්නයක්. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Standing Ordersවලට අනුව ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක  ෙමොකක්ද? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙමතුමා ඒ දවස්වල ෙටලි නාට වලින් රුපියල් 50,000ක් 

ගත්ත එක ෙබොෙහොම පසිද්ධයි. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Megapolis ඇවිල්ලා; Megapolis ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Nomination දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි ඔය කෑ ගහන්ෙන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
දැන් ඒක ඉවරයිෙන්. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඒක ඉවරයිෙන්. 

වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාට ෙම්වා 

අහෙගන ඉන්න අමාරුයි. ඇත්ත කියනෙකොට අහෙගන ඉන්න 
අමාරුයි. Winston Churchill once said, “You will never reach 
your destination if you stop and throw stones at every dog 
that barks.”  

එෙහම කිව්ෙව් ෙපොඩි මනුස්සෙයක් ෙනොෙවයි, වින්ස්ටන් 
චර්චිල් මැතිතුමා. "බල්ලන්ට ගල් ගහන්න අපි නතර කෙළොත් 
අෙප් ගමන යන්න බැහැ" කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ නිසා බල්ලන්ට 
ගල් ගහන්න මම කැමති නැහැ. බල්ෙලෝ කවුද කියලා 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා දන්නවා. මම ඒ ගැන 
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙහොර cheques 14ක් දීලා  අද 
උසාවිෙය් නඩු තිෙබන මන්තීවරුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
[බාධා කිරීම්] කුරුණෑගල. ෙතොප්පිය හරි නම් දා ගන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය කෘෂි 
කර්මාන්තය විනාශ කරන අය වැයක්. රාජපක්ෂ රජෙය් මූලික 
පතිපත්තියක් වූෙය් රට ආහාරවලින් ස්වයංෙපෝෂිත විය යුතු බවයි. 
යුද්ධය පැවැති කාලෙය් පවා ෙනොකඩවා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙගොවීන්ට ලබා දුන්ෙන් එම නිසායි. යහපාලන පතිපත්ති 
පකාශවල ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම පවත්වාෙගන යනවා 
යැයි දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අමු අමුෙව් කඩා දැම්මා.  

මම ඉස්ෙසල්ලාත් ෙම් කාරණය  කිව්වා.  

1483 1484 

[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා] 
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ෙම්, රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා මාස හයකට ඉස්ෙසල්ලා කරපු 
කථාව. ඒ කථාෙව්දී කියනවා, "ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙනොකඩවා දිගම පවත්වාෙගන යනවා"ය කියලා. අපි ඇසිය 
යුත්ෙත් පශ්න ෙදකයි. පළමුවැනි පශ්නය ෙමයයි. ෙපොෙහොර 
සහානාධාරය ෙහක්ෙටයාරයකට පමණක් සීමා කළ විට කලින් 
සහනාධාරය ලැබූ කී  ෙදෙනකුට එය ෙනොලැබී යනවාද කියලා 
කරුණාකර ෙම් ගරු  සභාවට කියන්න. ෙදවැනි පශ්නය ෙමයයි. 
රුපියෙල් අගය දිගින් දිගටම අඩු ෙවනවා. ෙඩොලරෙය් අගය 
රුපිය ල් 131 ඉඳලා රුපියල් 145ට  වැඩි වුණා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
ශූරින් දන්නවා, ෙහට අනිද්දා වනෙකොට ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 
150ට යනවා කියලා. එතෙකොට ෙම් රටට ෙපොෙහොර ෙගන්වන්න 
ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
ෙපොෙහොර ෙගන්වන ෙකොට ඒ වැඩි වන ෙඩොලරෙය්  අගය 
ෙවනුෙවන් බදු ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් මන්තීතුමා ඊෙය් ෙපොෙහොර 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 12,000ට. ඔන්න, කාලා  වෙරන්. 
ෙම්ක තමයි කෘෂිකර්මයට කරන සැලකිල්ල. ඒ මදිවට ලජ්ජා 
නැතිව කියනවා,   ''ෙගොවි පරම්පරාවකින් එන රාජ  නායකෙයක් 
අපට ඉන්න නිසා ෙම් ගැන ඔහු සතුටු වනවා පමණක් ෙනොෙවයි,  
කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතයම  සතුටු වනවා''  කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපනයන ෙබෝග 
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙම් අය අමතක කර දමලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට 2014ට සාෙප්ක්ෂව ෙපොල් අපනයන 
ආදායම සියයට 34.6කින්ද, ෙත් අපනයන ආදායම සියයට 
44.6කින්ද, රබර් අපනයන ආදායම සියයට 42කින්ද පහත වැටී 
තිෙබනවා. එම කර්මාන්ත දියුණු කිරීමට රජෙයන් කිසිදු 
ෙයෝජනාවක් නැහැ. දියුණු කිරීෙම් ෙයෝජනා ෙවනුවට දීපු  
සහනාධාරත් ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  ෙම්කද කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් ෙදන සහනය? ෙම් රෙට් හරය, ෙම් රෙට් පැවැත්ම, ෙම් 
රෙට් අත්තිවාරම ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් අත්තිවාරම, ෙම් රෙට් 
පැවැත්ම, ෙම් රෙට් යථාර්ථය කෘෂිකර්මයත් එක්ක හැප්ෙපන, මහ 
ෙපොෙළොවත් එක්ක හැප්ෙපන, මහ  ෙපොෙළොවයි, ජලයයි එක්ක 
හැප්පිලා ෙපොර බදන ෙගොවි ජනතාවයි. ඔවුන් තමයි  ෙමෙතක් 
කල් ෙම් ආර්ථිකය ෙගන ගිෙය්. මීට අවුරුදු දහයකට ඉස්ෙසල්ලා 
පෙහේ පන්තිෙය් ළමෙයකුෙගන් ඇහුෙවොත්, ෙම් රටට ආදායම් 
ලැෙබන පධාන මාර්ග ෙමොනවාද කියලා,  ෙත්, ෙපොල් හා රබර් 
කියයි. එම නිසා-  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අහෙගන ඉන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
2000 වසෙර් සියයට 30ක් තිබුණු අපනයන ආදායම 2015දී 

සියයට 15යි. අවුරුදු 15ක් ඇතුළත අපනයන ආදායම භාගයකින් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව වග කියන්න ඕනෑ මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීම්] 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා 

කරන්න. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අයට අහෙගන ඉන්න 

අපහසුයි. [බාධා කිරීම්] අහ ෙගන ඉන්න අපහසුයි.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ අපිද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථාව 

කරෙගන යන්න. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙමය නව ව වසායකයන් අෛධර්යවත් කරන අය වැයක්. 

කුඩා හා මධ  පරිමාණ ව වසායකයන් නඟා සිටුවන බවට 
පතිපත්ති පකාශනවල නැවත නැවත ලියපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
බලයට ආ පසු සෑම අවස්ථාවකම සුළු පරිමාණ ව වසායකයා 
නැති කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය බලන්න.  

 Private company එකක් ලියා පදිංචි කරන ෙකොට ඉස්සර අපි 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 5,000යි. ලියා පදිංචි කරන අවස්ථාෙව් විතරයි ඒ 
මුදල ෙගව්ෙව්.  KPMG Ford Rhodes Thorton & Co. එෙක් 
වාර්තාෙවන් මා ෙම් ෙතොරතුරු ගත්ෙත්.  දැන් private company 
එකක් වාර්ෂිකව රුපියල් 60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඊළඟට public
-quoted company එකක් නම්, රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. අෙනක් ඒවා රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ෙගවන්න ඕනෑ.  
Then, voluntary liquidation of  companies.  හුඟ ෙදෙනක් 
partnerships දමලා තිෙබනවා. Voluntary ඉවත් කර ගන්න ඕනෑ 
වුෙණොත් තවත් රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමෙහමද 
SME sector එකට සහනය ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම් විධියටද සහනය 
ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම්කටද සහනය කියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම් මුළු අය වැයම ෙම් රෙට් ජනතාව, අනාගත 
පරම්පරාව  ණයකාරයන් කරන අය වැයක්. [බාධා කිරීම්] 

ෙමන්න රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් අතුරු අය වැෙය් 
ඇතුළත් කාරණා. එතුමාෙග් "දින 100 විප්ලවය" පකාශෙය්, 
4.10හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"රජෙය් සමස්ත ණය 2014 අවසානය වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 74.4 ක් පමණ වනවා...." 

මම ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. මාස එෙකොළහකට 
ඉස්ෙසල්ලා රවි කරුණානායකයි එෙහම කිව්ෙව්.  අද ණයබරක් 
ගැන කථා කරනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 102ක් 

1485 1486 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට තිබුණු ණයබර සියයට 74.4ට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා 
කියලා කියන්ෙන්  මම ෙනොෙවයි, රවි කරුණායක ඇමතිවරයා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් ණය ලබා ගත්ෙත් රෙට් සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා. දැන් රෙට් ණයබර ආර්ථිකයට සාෙප්ක්ෂව 
කමකමෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 බලයට ආ වත්මන් 
රජය දිගින් දිගටම ෙද්ශිය හා විෙද්ශීය ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්දට බිලියන 453ක් අරෙගන තිෙබනවා. මා අහන්ෙන් 
එක පශ්නයයි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙතල් මිල 
තිබුෙණ් බැරලයකට ෙඩොලර් 106-118 දක්වා. ඒක අඩු වුණා 38- 
42 දක්වා. අපි වාර්ෂිකව ෙඩොලර් බිලියන 5.5ක් පමණ ෙතල්වලට 
වියදම් කරනවා. ෙතල්වලට වියදම් කරන මුදලින් ෙම් වර්ෂය තුළ 
අඩුම ගණෙන් බිලියන 2.65ක්වත් ඉතුරු වන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
සියයට 6.65 ෙපොලියට බිලියන 453ක් ණයට අරෙගන තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, ඒ මුදල්වලට ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙමොකද කෙළේ? 
විමධ ගත අරමුදල ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙදනවා 
කිව්වා. යන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1.2යි. ඒක දීගන්න බැරි වුණා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාටත් ලැබුෙණ් නැහැ. අපි කාටවත් 
ලැබුෙණ් නැහැ. රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාය 
කියනවා. 2015- අතුරු අය වැෙය් තමයි ඒක තිෙබන්ෙන්. රවි 
කරුණානායක උන්නැෙහේ  පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැෙයන් එෙහම කිව්ෙව්. එෙහම නම් ෙතල්වලින් ඉතුරු 
වුණු මුදලින්, ෙම් විධියට ගත්ත ණය මුදලින්, ෙම් ඉතුරු කරගත්ත 
මුදලින් ෙබෝක්කුවක්වත් හදලා තිෙබනවාද කියලා අවංකව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය සාක්ෂිෙයන් අහන්න කියලා  මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තු දහයක් 
විතර තිෙබනවා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම  තවත්  අංශයක් 
ගැන කියනවා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන. දැන් ෙම් රෙට් ෙසේවකයන්ගැන කථා 
කරනවා; කම්කරුවන් ගැන කථා කරනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු පහක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
තව මිනිත්තු දහයක් තිෙබනවා ෙන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න 
ෙකොට අපට පුංචි ආඩම්බරයක් දැෙනනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ෙම් වන 
ෙකොට තිෙබනවා රුපියල් ටිලියන 1.7ක්. ෙමෙතක් කාලයක් මහ 
බැංකුෙව් මහ ෙමොළ  ටික ඉතාම සාර්ථකව කළමනාකරණය 
කරෙගන ආපු ඒ අරමුදල කළමනාකරණය කරන්න දැන් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට ෙදන්න හදනවා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දන්නවා, සාමාන ෙයන් financial fund 
එකක් manage කරන්න සියයට 1 සිට 3ක් දක්වා management 
fee එකක් ගන්නවා. ටිලියන 1.7ට සියයට 1 ගණෙන් ගත්තත්  ඒ 
management fee එක හැටියට බිලියන 17ක් ඒ ෙකොම්පැනියට 
යනවා. ඒ ෙකොම්පැනියට යන්ෙන් කාෙග් සල්ලිද? මූල  අරමුදල් 
පරිපාලනය ඉතා ලාභදායී ව ාපාරයක්. සාමාන ෙයන්  ඒ සඳහා 
සියයට 2.5ක් වාර්ෂිකව ගාස්තු අය කරනවා. ටිලියන 1.7ට සියයට 
1 බැගින් ගත්ෙතොත්, බිලියන 17ක්. ෙමවැනි විශාල මුදලක් ඒ 

ආකාරෙයන් ලැබුණාම, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත 
සමාගම්වලට කළ හැකි බලපෑම ගැනත් ඔබතුමා දන්නවා.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ, මහ දවල් මහ බැංකුෙව් සිදු 
වුණු ආන්ෙදෝලනාත්මක මහා  ෙකොල්ලය ගැනත්. ඒ  ෙකොල්ලය 
කරපු සියලුෙදනා අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. අගමැතිවරයා 
ෙබොෙහොම ගාම්භීර ෙලස කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණ 
ගමන්ම අපි  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි ෙකොමිටිය  දාන්ෙන් ෙම් 
ගැන ෙහොයන්න"යි කියලා. අද වනතුරු නැහැ.  මාමලා, බෑනලා 
තවම ඉන්නවා. මාමලා, බෑනලාට එක්කාසු වන  මුදල් ඇමතිලාත් 
ෙමහි ෙකොටස්කරුවන් ෙවලා ඉඳීවි.  ගරු  හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති,  අය වැෙයන් ෙවන් කරන ෙම්  ටිලියන 
1.7ක් ෙපෞද්ගලික fund management  එකකට දීලා ඒෙකන් එන 
මුදල්වලින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ  ඉතාමත් දැඩි ෙලස පාලනය 
කරන්න  ටිකිරි ෙමොළෙයන් හිතන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
කියාත්මක කරන්ෙන්  කියලා.  

මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තව මිනිත්තු පහක් මට ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකහමාරක, තුනක වාෙග් කාලයක්  

තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විකෘති 

වුණු පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විකෘති ෙවන්ෙන් 
ඇයි?  ෙමතුමන්ලා පසු ගිය කාලෙය්  "රටට පණ ෙදමු - අලුතින් 
පටන් ගනිමු", "අනාගතයට සහතිකයක්" යන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට TNA එෙක්- "The mandate 
given to the Tamil National Alliance (TNA)" ඊළඟට 
තිෙබනවා මාස අටකින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධි කියාවලිය.  
ඊළඟට තිෙබනවා, "ෛමතී පාලනයක්, ස්ථාවර රටක්"  කියලා.  
ඊළඟට,  "හෘද සාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" ජාතික වැඩ පිළිෙවළ.  ෙම්වා  
ඉදිරිපත් කරපු අය අද ෙකොෙහද  ඉන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට පිං සිද්ධ ෙවන්න ෙම් විකෘති වුණු 
ෙද්ශපාලන රටාව තුළ අද මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
ෙමොකද, විපක්ෂයට කියලා පැයක් ෙදනවා.  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ්  එක සෙහෝදර මන්තීවරයකුට පැයක කාලයක් 
ගන්නවා කථා කරන්න.  අෙප් ඒකට විරුද්ධත්වයක් නැහැ.  ඒක 
ඒ අයෙග් අයිතිය. එතැන මන්තීවරු 06 ෙදනාට පැය හයක් ෙවන් 
කරනවා. ඊළඟට තිෙබනවා, TNA එෙක් මන්තීවරු හය ෙදනාටත් 
එක් ෙකනකුට පැයක කාලයක් බැගින් පැය 06ක් ෙවන් කරනවා. 
එෙහම කරලා 50ක් ඉන්න විපක්ෂයට සවස 2න් පස්ෙසේ, 3න් 
පස්ෙසේ අවස්ථාව ෙදනවා. ඇයි, ෙම් භය? අවංකව කථා කරන්න. 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. මුඛ වාඩම් 
බැඳලා, තක්කඩි වැඩ කරන්න එපායි කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
සඳහන් කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් 

කළ  කාලය අවසන්. 
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[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 30 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි. මා අවසාන කරනවා. එංගලන්තෙය් හිටපු 
අගමැතිවරයා වන ෙටෝනි බ්ෙලයාර් මැතිතුමා  ෙම් ළඟකදි කරපු 
පකාශයක  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

I would like to quote what the website 
“www.ibtimes.co.uk” says under the caption, “Tony Blair 
finally apologises for war in Iraq”: 

“Tony Blair has finally apologised for the Iraq War. The former 
Prime Minister said he accepts that the conflict has been a factor in 
the rise of Islamic State. Blair made the startling confession during a 
TV interview in which he acknowledged the ‘hell’ that had resulted 
from his and George Bush's decision in 2003, to oust Saddam 
Hussein from power. 

In an interview by US political broadcaster Fareed Zakaria, Blair is 
asked point-blank: ‘Was the Iraq War a mistake?’ He replies matter 
of factly: ‘I apologise for the fact that the intelligence we received 
was wrong. I also apologise for some of the mistakes in planning 
and, certainly, our mistake in our understanding of what would 
happen once you removed the regime.’ " 

ෙමය අදටත් apply ෙවනවා: what would happen once the 
regime is changed? This is what happens. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් 
ෙදන්න. තව එක ලියවිල්ලක් සභාගත කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට එය සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ජාතිවාදියකු ෙනොෙවයි. 

නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ  TNA එෙක්  මා ෙබොෙහොම ගරු කරන 
ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා පමුඛ සාමාජිකයන් සියලු ෙදනා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කළා. ෙමොකක්ද ඒ 
ඉල්ලීම? රාජ  අනුගහය ඇතිව මහවිරු දිනය සමරන්නයි එම 
ඉල්ලීම කෙළේ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පස් ෙදනායි ආෙව්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පස් ෙදනායි?  මා ෙපන්වන්නම් පින්තූර. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, ෙම්  ටික කියන්න මට අවසර ෙදන්න. 
රුසියාෙව්  ෙචච්නියා තස්තවාදින්ට සමරන්න අවසර දුන්නා ද? 
කාෂ්මීරෙය් සහ කලින්ථාන් තස්තයන්ට ඉන්දියාෙවන් ඒක 
සමරන්න ඉඩ දුන්නා ද? ඇෙමරිකාව, ජර්මනිය, ස්විට්සර්ලන්තය 
අල්කයිඩා, ෙජහාඩ්ලාට සමරන්න ඉඩ ෙදනවා ද?   පාකිස්තානෙය් 
තෙලයිබාන් තස්තයන්ට අවසර ෙදනවා ද? එංගලන්තෙය් 

මවුන්ට්බැටන් සාමිවරයාව ඝාතනය කරපු IRA  එකට ෙම් 
අවසරය ෙදනවා ද? එෙහම නම් ෙම් විධියට කට වහෙගන 
බැරැක්කවලට සීමා කරලා, අෙප් හමුදාෙව් ෙකොඳු නාරටිය කඩලා 
ජාතික ආරක්ෂාව බාල්දු කරන තැනට ෙම් රට පත් කරන්න එපාය 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.    

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අවසාන වශෙයන් ෙම් පද කිහිපය කියන්න ඔබතුමාෙග් 

අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.  
“ලාංකික ෙකොඩිය ෙලළ දුන්ෙන් ෙපර  ෙන්ද  
පරයන් ෙගනාෙව් ෙකොටියන් ෙලස   ෙන්ද 
යහපාලෙන් කන්ෙන් අද ෙම් රට   ෙන්ද 
සිංහයන් නපුංසකයන් වීලා  ෙන්ද          අද” 

කියන පශ්න  අසමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is, the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. You 
have 25 minutes.  

 
[පූ.භා. 11.46] 

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

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  කිසි දවසක සිංහලයින් නම්  

නපුංසකයින් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මෙග් මිත ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට මා කියනවා. අද එතුමා විනාඩි 45ක් 
තිස්ෙසේ දීර්ඝ විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමාෙග් ඒ 
විෙව්චනයට ෙපරළා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න මට හැකියාව තිබුණත්  
මම අද එතැනට යන්ෙන් නැතිව ඊට වඩා ෙපොඩ්ඩක් ගැඹුරු 
තැනකට ෙම් සාකච්ඡාව; ෙම් විවාදය ෙගන යන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි දැන ගන්න ඕනෑ; රට දැන 
ගන්න ඕනෑ අපි ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද, අෙප් දර්ශනය 
ෙමොකක්ද, අඩිතාලම ෙමොකක්ද, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ පිළිබඳව හරාත්මක 
විෙව්චනයකුත් ෙම් අය වැය විවාදය තුළ විය යුතුය කියන මතය මා 
දරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනය 
ගත්ෙතොත් එහි කියන්ෙන් "නෙවෝත්පාදක සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක් කරා" කියලායි. ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙදනා  ෙනොෙයකුත් 
ෙයෝජනා පිළිබඳව වාද විවාද කළා. සමහරු කිව්වා, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙහොඳයි කියලා. සමහරු කිව්වා, ෙම්ක ෙහොඳ නැහැයි කියලා. තවත් 
සමහරු කිව්වා, ෙම් ඉලක්කම හරි, ෙම් ඉලක්කම වැරදියි කියලා. 
නමුත් මම දැක්ෙක් නැහැ, විපක්ෂෙය් කිසිම ෙකෙනක් - ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තවම කථා කළාද නැද්ද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. - තාර්කික විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
Nobody produced their own vision. They did not criticize our 
policies.   කිසිම ෙකෙනක් තවම ෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
''ඇයි ෙම්ක ෙහොඳ, ඇයි ෙම්ක ෙහොඳ නැත්ෙත්'' කියලා කථා කෙළේ 
නැහැ. නමුත් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක වන්ෙන් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනිදා ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
"සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම්" කියන කථාවත් සමඟයි. 
එතුමා එහිදී ෙමන්න ෙම් විධියට වර්තමාන පසු බිම සඳහන් 
කරනවා. මම ෙමය කියවන්ෙන් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
05වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්. එහි තීරු අංක 309හි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"ජනවාරි 08 ෙවනි දා අප බලයට පත්ෙවද්දී, ඉතා දරුණු ජාත න්තර 
උගුලකට හසු වී තිබුණා. පසු ගිය පාලනෙය් අදූරදර්ශී කියා පිළිෙවත නිසා 
ඔවුන් විසින්ම කපා ගත් වළක මුළු රටම වැටී තිබුණා. " 

"නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ අප ගත් ෙවෙහසකාරී  සහ අවංක ව ායාමෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අද ඒ වෙළන් ෙගොඩ එන්නට අපිට හැකි වී තිෙබනවා; 
උගුෙලන් ගැලෙවන්නට අපට හැකි වී තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන් අපට යළිත් විවෘත වී තිෙබනවා." 

" ජාත න්තරෙය් අෙප් පදනම දැන් ශක්තිමත්; තිරසාරයි. ඒ පදනම මත 
බලවත් ශී ලාංෙක්ය ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැංවීම අෙප් ඉලක්කයයි."  

ඒ විධියට එතුමා කියනවා. දැන් බලන්න, එතුමා පටන් 
ගන්ෙන්ම අෙප් ඉලක්කය ෙමොකක්ද, අපට එතැනට යන්න අවශ  
වන ආර්ථික පතිපත්ති මාලාව කුමක්ද කියන එෙකන්. නමුත් ඊට 
කලින් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැදගත්කම පිළිබඳව එතුමා ෙමන්න 
ෙම් ආකාරයට පවසනවා.  

ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
309හිම ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

" ජතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙම් පරමාර්ථය රෙට් මූලික පශ්න විසඳීමට සමත් 
වන දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක් පිළිබඳව 
එකඟත්වයකට පැමිණීමයි. " 

දැන් සමහරු කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩුවක් 
හදා ගන්න බැරි වුණු නිසා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුවා කියලා. 
එෙහම ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඕනෑ නම් ඒ ෙවලාෙව් 
ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. අපි ගිහිල්ලා 
අගමැතිතුමාට කථා කළා. නමුත් එතුමා කිව්ෙව් ඒක  ෙනොෙවයි , 
අපි මහ මැතිවරණෙය්දී කිව්ෙව්ත්, අප ජනවාරි මාසෙය් තිබුණු 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී කිව්ෙව්ත් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. ඇයි ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන්? ඒක 
ෙද්ශපාලනයට වඩා එහා ගිය ෙදයක්. එතුමා ෙම් විගහ කළා වාෙග් 
"දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක්" හදා ගන්නයි ඒක 
කෙළේ. අධ ාපනය සඳහා ෙසෞඛ ය සඳහා, ආර්ථිකය සඳහා අෙප් 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද, අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය  ෙමොකක්ද කියලා 
අපට ෙම් රාමුව හදා ගන්න පුළුවන් නම්, අපට  ඒ සඳහා එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් නම්  ඒ රාමුව හරහා අවුරුදු විස්සක් ඉස්සරහට 
යන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රට සංවර්ධිත රටක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. එතුමා ඒ පතිපත්ති රාමුව හරහා 
අෙප් ඉලක්කය ෙමන්න ෙම් ආකාරයට සඳහන් කරනවා:  

"අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ෙමෙනහි කරද්දී ස්වර්ණමය යුගය ෙලස කැපී 
ෙපෙනන්ෙන් විවෘත ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් පැවැති රජරට මානවම්ම යුගෙය් 
සිට මහා පරාකමබාහු දක්වා යුගයයි...." 

ඊට පසුව එතුමා දිගින් දිගට කථා කරමින් ෙමෙසේ කියනවා: 

"පධාන ආනයන අපනයන මධ ස්ථානයක් ෙලස ද අෙප් රට සැලකුණා. 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නව ආර්ථික පතිසංස්කරණ ඔස්ෙසේ යළිත් ඒ 
ස්වර්ණමය තත්ත්වය අෙප් රටට උදා කර ගැනීමටයි." 

එතුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම පැහැදිලියි. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
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  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER 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 ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු අගාමාත තුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම පැහැදිලියි. 'ඒ සඳහා 
අපි කුමක් කළ යුතුද?' කියන පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා එතුමා 
ෙමෙසේ පිළිතුරු ෙදනවා:  

"එෙසේ කිරීමට අපෙග් ආර්ථික පදනම නිවැරැදි කර ගත යුතුයි.... සමාජ 
සාධාරණත්වය පදනම් කරගත්, දැනුම මුල් කරගත් තරගකාරී සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්  - competitive social market economy 
එකක් - අප ෙගොඩනැඟිය යුතුයි...."  

එතැනට එතුමා ෙම් තර්කය ෙගෙනනවා. එෙහම නම් 
එතුමාෙග් දර්ශනය ඉතාම නිවැරැදියි. එය සාක්ෂි මත පදනම් වූ 
පතිපත්ති මාලාවක් ඔස්ෙසේ කියාත්මක කළ යුතු බව මා දකින්ෙන් 
එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ තුන්වන පරම්පරාෙව් පතිසංවිධාන 
හරහායි. අපට ෙමතැනට ඇවිත් යම්කිසි ෙකොටසක් අල්ලාෙගන 
කෑ ගහන්න පුළුවන්. හරිම ෙල්සියි ඒ වැෙඩ්. TV එෙක් 
විනාඩියකට, එෙහම නැත්නම් ෙදකකට සීමා වූ  news cut එකක 
කෑ ගහලා කියන්න පුළුවන්, "ෙමන්න ෙම්ක වැරැදියි" කියලා. 
නමුත් ඊට වඩා එහාට ගිහින් ෙමහි ගැබ් ෙවලා තිෙබන, අප 
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ගැඹුරින් බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිපත්තිමය විෙව්චනයක් 
කවුරුවත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. “Third Generation Reforms” 
කියා ඉදිරිපත් කරපු ඒවා  ට “Evidence-based Policy” කියලා අපි 
කියනවා. සමහර ෙකෙනකුට පුළුවන් උෙද්ට නැඟිටලා කියන්න, 
"අපි ෙමන්න ෙම් විධියට පතිපත්තියක් හදමු. එෙහම නැත්නම් 
තවත් විධියකට පතිපත්තියක් හදමු" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කරලා, ඒවාෙය් සාක්ෂි සමඟ 
තමයි අපි පතිපත්ති හදන්න ඕනෑ. එයට “Evidence-based 
Policymaking” කියා අපි කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරපු, සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික පතිපත්ති මාලාව මා දිගින් 
දිගට -තවදුරටත්- ඉදිරිපත් කරන්න අවශ  නැහැ. ෙමය නැවත 
කියවන්න ෙනොෙවයි මා ෙම් ගරු සභාවට ආෙව්. නමුත් ෙම් 
පෙව්ශය අපට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එතුමා දීර්ඝ වශෙයන් 
විස්තර කළ ආර්ථික නිදහස - economic freedom -, ජනතා 
අයිතිය, තිරසාර සංවර්ධනය, සමාජ සාධාරණත්වය හරහා ඉහළ 
තරගකාරිත්වයකින් යුතු, දැනුම මත පදනම් වූ නෙවෝත්පාදන 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා අවශ  
තාර්කික අත්තිවාරම ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න තමයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දර්ශනය වන්ෙන්, සමාජ 
සාධාරණත්වය, ෙවළඳ ෙපොළ තරගකාරිත්වය සමඟ සුසංෙයෝගී 
කර ශී ලංකාව තිරසාර සංවර්ධන මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ෙගන 
යෑමයි. අපි එය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? 
එක පැත්තකින්, සමාජ සාධාරණත්වය. අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙවළඳ 
ෙපොළ තරගකාරිත්වය. බැලු බැල්මට ෙම් ෙදක එකකට එකක් 
ගැෙටනවා. ෙමෙහම ගැෙටන අදහස් ෙදකක් අරෙගන අප 
ෙකොෙහොමද ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කර ගන්ෙන්? එමඟින් 
ෙකොෙහොමද අපි පතිපත්තියක් නිර්මාණය කර ගන්ෙන්? ඒක තමයි 
ෙමතැන තිෙබන අමාරු කාරණාව. ඒකට තමයි අපි සමාජ ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකය කියලා කියන්ෙන්. ෙමය අප හදපු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙදනා ලියා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන් සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් තිෙබන පධානම 
රටවල් ෙදෙකන් එකක් තමයි  ජර්මනිය. අෙනක් රට තමයි, 
ජපානය.  ෙම් කියාදාමය හරහා ඒ රටවල් ෙදකට වැරදිලා නැහැ.  
ජර්මනිය  අද වනෙකොට යුෙරෝපෙය්  තිෙබන ශක්තිමත්ම ආර්ථිකය 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  ජපානය ෙකොයි ආකාරෙයන් 
දියුණු වුණාද කියා මම නැවතත් ෙමතැන  සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් සඳහා  එක පැත්තකින්  පුද්ගලික ස්වාධීනත්වයත්, 
එෙහම නැත්නම් ආර්ථික නිදහසත්, අෙනක් පැත්ෙතන් සමාජ 
සාධාරණත්වයත් සමතුලිත කර ගන්නට  ඕනෑ. One needs to 
balance the values of personal freedom or economic freedom 
on the one hand and social justice on the other hand. They 
seem to be conflicting; but the victory lies in our ability to 
balance these two competing forces.  

ෙමහිදී ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා වැඩ කිරීම තුළින් අත් කර 
ගන්නා සාර්ථකත්වය අපි අගය කරන්නට  ඕනෑ. ජනතා අවශ තා 
හා අවදානම් සහගත අවස්ථාවලදී පිළියම් ෙයදීමටත් අපි බැඳී 
ඉන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද අපි කියන්ෙන්? අපි කියන්ෙන්, මහන්සි වී 
වැඩ කර තමන්ෙග් ස්ෙවෝත්සාහෙයන් නැඟිට ඉදිරියට යන්න 
රටවැසියාට අවස්ථාව ලබා ෙදමු කියන එකයි. ඒක කළ හැක්ෙක් 
ෙද්ශපාලනය මත ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් හැකියාව මතයි. ඒ 
හැකියාව තවදුරටත් ඔප් නංවා ගැනීමට රජය විසින් ලබා ෙදන 
අවස්ථාව මත ඔහුට පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ, තනිවම නැඟිට 
ඉස්සරහට යන්න. ඒක තමයි ෙම් කමය. "ෙමයාට ෙදන්නට ඕනෑ, 
අරයාට ෙදන්නට ඕනෑ" කියා අපි ෙකොපමණ ෙමතැන කෑ ගැහුවත් 
අපි දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ස්ෙවෝත්සාහෙයන්. දියුණු වුණ 

ඕනෑ ෙකනකුෙගන් අහන්න. ඔව්, සමහර ෙහොරු ඉන්නවා, 
ෙද්ශපාලන නැත්නම් ෙනොෙයක් ජාවාරම් කරලා දියුණු වුණ 
කට්ටිය. එෙහම අය ගැන ෙනොෙවයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම 
කථා කරන්ෙන් තිරසාර ෙලස දියුණ වුණ මිනිස්සු ගැන. 
ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදනා  දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුරුත් දීපු 
ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි; තනිෙයන් නැඟිටලා. ඔවුන්ට වැරදුණු 
අවස්ථාවක සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ට කර ගන්නට ෙදයක් නැහැ. 
ෙගොවිෙයක් මහන්සිෙවලා වැඩ කරන අවස්ථාවකදී සමහර 
ෙවලාවට එක පාරට වහිනවා. මුළු අස්වැන්නම විනාශ ෙවලා 
යනවා. එතැනදී අපිට කියන්නට බැහැ, ෙගොවියාෙග් වැරැද්දක් 
නිසා ඔහු අසාර්ථක වුණා කියලා. එවන් අවස්ථාවලදී තමයි සමාජ 
රැකවණය අවශ  ෙවන්ෙන්. එවන් අවස්ථාවලදී තමයි  සමාජ 
රක්ෂණය අවශ  ෙවන්ෙන්.  

ෙමම ආර්ථික කමය කියාත්මක කිරීම සඳහා පධාන  
පාෙයෝගික කැප කිරීම් තුනක් මම හඳුනා ගන්නවා. We call them 
"Practical Commitments". පළමු කරුණ තමයි, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
මූල ධර්මය - Market Principle.  අෙප් ආර්ථිකෙය් අඩි තාලම 
"Market Principle" නැත්නම් ෙවෙළඳ ෙපොළ මූල ධර්මයයි.   
එතැනින් එහාට අපි යන්ෙන් නැහැ. අපිට ෙකළින් නැඟිටලා ඒ 
ගැන කියන්න ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙදවන කරුණ තමයි ආර්ථික 
තරගකාරිත්වය. We call it "Economic Competitiveness". අපි 
තරග කරන්නට ඕනෑ. තරග කෙළොත් විතරයි අපට ෙම් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය හරහා ඉදිරියට එන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් 
තරගකාරීත්වය අතිශයින් පහළට වැටී තිෙබනවා. ඒක අමුතුෙවන් 
කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් 
තරගකාරිත්වය නැවතත් ලබා ගන්ෙන්? තුන්වන කමය තමයි 
සමාජ පතිලාභ -"Social Benefits" - මම කලින් කිව්වා වාෙග්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තනි පිටක විශ්ෙල්ෂණයක් මා 
සතුව තිෙබනවා. කාටත් දැන ගැනීම සඳහා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
එය සභාගත* කරන්නට කැමැතියි. 

ෙවළඳ ෙපොළ මූලධර්මවල මූලික උපකරණ වන වඩා හිතකර 
කියාකාරිත්වය පිණිස ඒ කියන්ෙන්, තරගකාරී බව සහ වග වීම, 
රාජ  ආයතන සහ සමාජෙසේවා සැපයුම් කම ද ඇතුළත් සියලු 
ව හයන් සාර්ථක කියවලියක අඛණ්ඩ සහ එවැනි තත්ත්වයන් 
ආෙව්ණික පැවතුම් මඟින් ස්වාභාවිකව පැන ෙනොනඟින මුත් 
ෙව්ගවත් ෛනතික නියාමනය කිරීම් සහ ආයතනික මඟ 
ෙපන්වීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. මම ෙමය ඊට වඩා විගහ 
කරන්නම්. ෙම් වැඩ කටයුත්ත කර ෙගන යන්නට නම් රජෙය් සහ 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමතුලිතතාවක් අපට අවශ යි කියා මම 
කිව්වා.  ෙම් සමතුලිතතාව ලබා ගන්නා විට එක පැත්තකින් රජයට 
වගකීම් තිෙබනවා; අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
වගකීම් තිෙබනවා. අපි ෙම් වගකීම් ෙහොඳට හඳුනා ගන්න ඕනෑ. 
ඊට පසුව අපි බලන්නට ඕනෑ, ෙම්වා එකතු කරලා සහෙයෝගෙයන් 
අපි ඉස්සරහාට වැඩ කරෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙමොනවාද,  ෙම් රජෙය් වගකීම්, ෙමොනවාද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වගකීම් සහ ෙමොනවාද සාමූහික වගකීම්? ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් රජෙය් වගකීම් සම්බන්ධෙයන් පුළුල්ව 
අදහස් දක්වනවා. ඒ සඳහා අවශ  පතිපාදන ගරු මුදල් 
අමාත තුමාෙග් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

පථමෙයන්ම, යහපත් ආයතන සහ පතිපත්ති සඳහා 
දිරිගැන්වීම සහ යහපත් ආයතන සහ පතිපත්ති  තිරසාර ෙලස 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවත්වාෙගන යාම. ෙම්ෙක් කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා.  එකක් 
තමයි, යහපත් පතිපත්ති. ෙමොකක්ද ෙම් යහපත් පතිපත්ති 
කියන්ෙන්? ඒ තමයි ආර්ථික පතිපත්ති, සාර්ව ආර්ථික පාලනය 
සහ සථ්ායීතාව. ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කරනවා, මිල වැඩිවීම, 
උද්ධමනය සහ බඩු මිල  ගැන. ෙදෙවනි කාරණය තමයි විනිමය 
අනුපාතය. තුන්ෙවනි කාරණය තමයි ෙපොලී අනුපාතය සහ 
වර්ධනය. ෙම්වා තමයි අපට අවශ  මූලික සාර්ව ආර්ථික 
ස්ථායීතාව ලබා ගන්නට ඕනෑ කාරණා. 

අපි උද්ධමනය ගැන කථා කරමු. අපට අවශ  ෙවන්ෙන් අඩු 
උද්ධමන පරිසරයක්. අපි ඒකට  "Low Inflation"  කියලා 
කියනවා. උද්ධමනය කියන්ෙන් බඩු මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය. බඩු 
මිල වැඩිවීෙම් ෙව්ගය අඩු කරලා තියාගන්න පුළුවන් නම්, 
සමාජෙය් ජීවත් වන සියලු පුරවැසියන්ට එයින් වාසියක් 
ලැෙබනවා. අපිට කාලයක් තිසේසේ, - අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්ෙසේ- 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, මූල  පාලනය හරහා යම්කිසි විධියකට 
උද්ධමනය අඩු කර ගන්නට. ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්නට අපි 
මැළි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තනි ඉලක්කෙම් තිෙබන උද්ධමනය අපි 
දිගටම ඉස්සරහාට අරෙගන යන්නට ඕනෑ. නමුත්, ෙම් ළඟදී 
උද්ධමනය මනින කමෙව්දය ෙවනස් කළා. එයට ෙහේතුව තමයි, -
අපි ෙම් ගැන දිගින් දිගටම විෙව්චනය කළා. -  'මතට තිත' කියන 
ෙද්ශපාලන සංකල්පය මත ඒ භාණ්ඩ පැසිෙය් සමහර භාණ්ඩ 
මිනිසුන් පාවිච්චි කළාට, -වැඩිපුරම බදු ගන්ෙන් අරක්කු, බියර් සහ 
සිගරට්වලින්.- නමුත් ඒවා විකිෙණන්ෙන් නැහැයි කියන 
උපකල්පනය මත තමයි ෙම් උද්ධමනය ගණනය කෙළේ. නැවතත් 
ඒවා එකතු කරලා, 'ෙකොළඹ පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් මිල දර්ශකය 
අනුව මනින උද්ධමනය' ෙවනුවට, අලුත් 'ශී ලංකා උද්ධමනයක්' 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බව මට ආරංචි වුණා.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. සමහරුන් රැවෙටනවා. සැපයුම් 
උද්ධමනයක් ගැන,  supply side එක  ගැන කථා කරනවා. එෙහම 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම මූල  කළමනාකරණය තුළ තමයි අපට 
උද්ධමනය පාලනය කර ගන්නට පුළුවන් විය යුත්ෙත්. Milton 
Friedman said: “Inflation is always and everywhere a 
monetary phenomenon.”   

අෙනක් පධාන කථාව තමයි විනිමය අනුපාතය. දැන් අපි 
විනිමය අනුපාතය ගැන කථා කරනවා. ෙඩොලර ෙය් අගය ඉහළ 
ගිහින්, රුපියෙල් අගය පහත වැටිලා. එතෙකොට අෙප් ආර්ථිකය 
පවත්වාෙගන යන්න නම් ර ජෙය් පධාන වගකිමක් ෙවන්ෙන් 
ස්ථාවරව, ස්ථායීව ෙම් විනිමය අනුපාතය පවත්වාෙගන යාමයි. ඒ 
සඳහා සංචිත ණයට අරෙගන ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරලා, 
බෙලන් උද්ධමනය ස්ථාවරව තියා ගන්නට බැහැ. ඒෙක් පාඩම් අපි 
ඉෙගන ගත්තා. 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙඩොලරෙය් අගය 
රුපියල් 109 සිට රුපියල් 134 දක්වා යමින් රුපියල බාල්දු වුණාය 
කියන එක ෙම් ගරු සභාවට අමතක ෙවලා නැතිව ඇති. 

අෙනක් කාරණය තමයි, නව වහල් කමය හරහා අපි ෙම් 
ෙඩොලර් ෙකොෙහොමද ලබා ගන්ෙන්? එදා විෙද්ශ අමාත ාංශෙය්දී 
ජීවිත අහිමි වූවන් ෙවනුෙවන් ෙචක්පත් පදානය කරනව විට, මෙග් 
ඇස් ෙදකටත් කඳුළු ආවා. ෙමොකද, එතැනදී හැෙමෝම ඇඬුවා. 
තාත්තා මැරිලා, පුතා මැරිලා, දුව මැරිලා. එක් ෙකෙනක් හිටියා, 
ඇය තිකුණාමලෙයන් ආපු අම්මා ෙකෙනක්. ඇයෙගන් කඳුළු 
ෙබ්ෙරනවා. ඇයෙග් වයස 26ක් වන එකම දරුවා රට වැඩ 
කරන්නට ගිහින් නැෙවන් පහළට වැටිලා නැති ෙවලා. මට මතක 
විධියට අපි එදා රුපියල් මිලියන ගණනක වන්දියක් ලබා දුන්නා. 
ෙම් දිනවල ෙසෞදි අරාබියාෙව්, අෙප් කාන්තාවක් ෙලොකු 
පශ්නයකට මැදි ෙවලා ඉන්නවා.  

අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් හැටියට අපට තිෙබන අපනයනය වැඩි කරෙගන, ඒ 
හරහා තිරසාරව අෙප් විෙද්ශ විනිමය ෙසොයාෙගන, අෙප්  විනිමය 
අනුපාතෙය් එෙහම නැත්නම් exchange rate එෙක්, ස්ථායීතාව 
තියාගන්නට. 

අපි ෙපොලී අනුපාතය ගනිමු. ෙපොලී අනුපාතය ගැන අපි 
හැමදාම කථා කරනවා. වයස්ගත පුද්ගලයන් කියනවා, "ෙපොලී 
අනුපාතය පහළට යන ෙකොට ඒ අයෙග් fixed depositsවලින් 
ලැෙබන පමාණය අඩු ෙවනවා" කියා. ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ යන 
ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් කැමැති ෙවනවා. නමුත් ආෙයෝජකයන් එයට 
අකමැති ෙවනවා. අපි ෙකොෙහොමද, මූර්ත ෙපොලී අනුපාතය ධන 
අගයක තියාෙගන උද්ධමනය අඩු කර,  පුළුවන් නම් නාමික 
ෙපොලී අනුපාතයත් තනි අගයක තියාෙගන ෙම් වැඩ කටයුත්ත 
ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක ෙලෙහසි ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
නමුත් ෙම්ක රජෙය් වගකීම. එෙහම නම්, ඒක තමයි සාර්ව 
ආර්ථික පාලනය සහ ස්ථායී තත්ත්වය. අෙනක් ෙකොටස 
ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් ෙකොටස තමයි 
ශක්තිමත් ෙවළඳ ෙපොළ ව හයක් දිරිගැන්වීම සහ පවත්වා ෙගන 
යාම. ෙමොකක්ද අපි ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? අපිට 
තරගකාරී පතිපත්ති තිෙබන්නට ඕනෑ. තරගකාරී පරිසරයක් අපි 
හදන්න නම්, ඒ තරගකාරී පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා අසාධාරණ ෙවෙළඳ පිළිෙවත් අපි 
වළක්වන්න ඕනෑ. ඒක රජෙය් වගකීමක්. අපි ආර්ථික 
සුරක්ෂිතතාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ, නිපැයුම්කරුවන්ට තම 
ආෙයෝජනය ලබා ගැනීම නෙවෝත්පාදනය කරන්න, ෙවළඳාම් 
කටයුතුවල නිරතෙවන්න, ෙගොවියන්ට සිය වගාව පිළිබඳව 
සුරක්ෂිතතාවක් ලබා ගන්න.  

උදාහරණයක් හැටියට අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් කිව්වා, "ෙමච්චර කාලයක් ස්වර්ණ භූමි 
සහ ෙනොෙයකුත් කම හරහා වගා කරපු ඉඩම් සඳහා ඔවුන්ට  
සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදනවා" කියා. ඒ අතරම කාලයක් තිස්ෙසේ 
රජෙය් නිවාසවල,  flatsවල -නා රාෙහේන්පිට ෙවන්න පුළුවන්. 
බම්බලපිටිෙය් ෙවන්න පුළුවන්. මරදාෙන් ෙවන්න පුළුවන්.- 
අවුරුදු 10කට වඩා වැඩිෙයන් ඒ නිවාසවල ජීවත් වුණ සියලුම 
ජනතාවට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදනවා කියා ගරු අගමැතිතුමා 
සඳහන් කළා. ඒක තමයි ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව කියා අපි 
කියන්ෙන්. ඉස්සර අපි කිව්වා, "ෙගොවියන්ට ෙදන්න එපා" කියා. 
ෙමොකද, විකුණා ෙගන මත් පැන් පානය කරයි කියා. එෙහමත් 
නැත්නම් ෙම්ක නාස්ති කරයි කියා.  

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

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට වැඩිපුර කාලය ෙදනවා කියා කිව්වා. තවත් විනාඩි 10ක් 

ගන්න කිව්වා.  

ඇයි, ඒ ෙගොවි මහත්මයාට බැරිද ඒ තීරණය ගන්න. We 
should not be patronizing. They are equally good as us. 
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ෙගොවි මහත්මයාට ඒ ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
අෙප් පතිපත්තිවල ස්ථායිතාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. නියාමන බදු 
කම ආර්ථිකයට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශයට අනිසි ෙලස හා 
බලාෙපොෙරොත්තු රහිත පතිපත්ති පිළිබඳව අවධානමක් නැති 
තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඊළඟට ෙතොරතුරු හුමවාරු කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙවෙළඳ ෙපොළට සහාය ෙවන්න 
ෙතොරතුරු අවශ  ෙවනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙම් 
ෙතොරතුරුවල පවතින අසමමිතිකතාව නිසා ෙබොෙහෝ ෙදනා 
අමාරුෙව් වැෙටනවා. 

උදාහරණයකට ෙගොවීන්  ගන්න. සමහර දවස්වලට ඒ ෙගොවි 
මහත්වරුන්ෙග්  තක්කාලි කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 20යි. 
අෙනක් දවස්වලට තක්කාලි කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 250යි. 
ෙම්ෙක් වරද කාෙග්ද? ෙගොවියාෙග්ද? දඹුල්ෙල් මාර්කට් එකට 
ගිහින් ෙගොවිෙයකුෙගන් අහන්න, ඔහු කියයි, "මිරිස් ෙගෝනිය 
ඇෙල් දාලා මට ෙගදර යන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, මට ෙම්ෙකන් 
ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ" කියා. ඒ මිල ආරක්ෂා කිරීම රජෙය් 
වගකීමක්. රජය ස්ථායී පතිපත්ති තියා ගන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු 
හුවමාරු කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ශක්තිමත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ව හයක් හදා ගන්න. ඒක තමයි අපි සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය කියා හඳුන්වන්ෙන්.  

ඊළඟට, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද අපිට තිෙබන්ෙන්? 
යහපත් සමාජයක් ෙවනුෙවන් දිරිගැන්වීම සඳහා සහාය 
පවත්වාෙගන යාම. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉස්ෙසල්ලා අපි කථා 
කෙළේ ෙවෙළඳ ෙපොළ යහපත් පතිපත්ති ව හයක් සඳහායි. දැන් 
කථා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමාජ ව හයක් සඳහා වඩාත් යහපත් 
පතිපත්ති ෙමොනවාද යන්නයි. ෙම්ක වැදගත් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාරිෙභෝගිකයන් ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙව්ලාවට පාරිෙභෝගිකයන්ව ෙනොමඟ 
අරිනවා. ෙවළඳ දැන්වීම් දමනවා. ෙබොරු කියනවා. අසාධාරණ 
මිලට භාණ්ඩ විකුණනවා. භාණ්ඩ නැහැ, කියනවා. Hoarding 
කරනවා. ගුණාත්මකභාවය ෙහොරට කියනවා. පාරිෙභෝගිකයා ෙම් 
විධියට අසරණ ෙවනෙකොට කවුද පාරිෙභෝගිකයාව රැක ගන්ෙන්? 
අපිට මතකයි, සමහර ෙව්ලාවට ෙපටල් වතුර කලවම් කර 
විකුණනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී රජය වගකියන්න ඕනෑ. 
උදාහරණයක් හැටියට ෙම් දවස්වල ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට 
ගියාම detailed බිලක් ෙදන්න ඕනෑ. කීයක් ගියාද ෙදොස්තරට, 
කීයක් ගියාද ෙබෙහත්වලට, කීයක් ගියාද X-ray එකට කියා බිලක් 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට අපි දන්නවා, "වංචා කරන්න බැහැ. 
පාරිෙභෝගිකයාව ෙනොමඟ යවන්න බැහැ" කියා. තවත් එකක් 
තමයි, ෙබොෙහෝ මහජන ෙසේවා රජය විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි ෙම් කාරණය ගනිමු. බස් එෙක් යන 
ෙකොට කාන්තාවන්ට සිදුවන  ඒ ඇබැද්දි සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද 
රජයක් හැටියට කර තිෙබන්ෙන්? හැම දාම ෙම් පිළිබඳව 
ෙනොෙයක් ෙදනා කථා කරනවා. නමුත් රජයක් හැටියට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද, ෙම් ආරක්ෂාකාරී ෙසේවාවක් ලබා 
ෙදන්න? ෙසෞඛ  පතිකාර, සමාජ රැකවරණය, සංවර්ධනය නිසා 
අවතැන් ෙවන පුද්ගලයන්ට සිදුෙවන ඇබැද්දිය ගැන රජය කටයුතු 
කර තිෙබනවාද? සංවර්ධනය නිසා සමහර අවස්ථාවලදී 
පුද්ගලයන්ව ඔවුන් ඉන්න ස්ථානෙයන් අයින් කරන්න සිදු 
ෙවනවා. ෙම්කට පතිපත්තියක් තිෙබනවා, "ස්වකැමැත්ෙතන් 
ෙතොර නැවත පදිංචි කිරීෙම් පතිපත්තිය" කියා. ෙම්ක චන්දිකා 
කුමාරතුංග ජනාධිපති කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු ෙදයක්. නමුත් අද 
ෙවන ෙකොට තවම අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පතිපත්තිය 
නීතියක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න. නීතියක් බවට පරිවර්තනය 
කර ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට වන්දි ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා, 
ඔවුන්ෙග් ඉදිරි ජීවිතය තව දුරටත් සාර්ථක කර ගන්න. 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වගකීම ෙමොකක්ද? අපි 
ඉස්ෙසල්ලා කථා කළා, රජය විසින් කළ යුතු ෙද් ගැන. 

ෙපෞද්ගලික අංශය හා ෙසේවකෙයෝ ගැන අපි කථා කරමු. ෙම් සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් වර්ධනෙය් මූලික යාන්තණය 
ෙවන්ෙන් වැඩ කරන සමාජය, රජය ෙනොෙවයි.  Sir, the engine 
of growth in our new model is the private sector. ෙම් සඳහා 
අවශ  රජෙය් වග කීම මම සඳහන් කළා.  

දැන් අපි බලමු, ෙපෞද්ගලික අංශය හා ෙසේවකයන්ෙග් වග කීම 
ෙමොකක්ද කියා. අපි වඩාත්ම කාර්යක්ෂමව සහ මහන්සි ෙවලා 
වැඩ කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන කථා කරන 
ෙකොට සමහරු කල්පනා කරන්න පුළුවන්, හර්ෂ ද සිල්වා 
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියා. අපි සමහර ෙවලාවට විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ, මහන්සි ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑය කියා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, "මට රැකියාවක් දියවු. මට ෙම් වාෙග් 
පඩියක් දියවු. මෙග් පඩිය 2,500කින් වැඩි කරවු. මෙග් පඩිය 
10,000කින් වැඩි කරවු" කියා. නමුත්, මම සමාජයට දායක 
ෙවනවාද, මෙග් ශමෙයන් ෙමොකක්ද ලැෙබන පතිලාභය කියා 
බලනවාද? ඒ  නිසා ෙමය වැඩ කරන ජනතාවෙග් වග කීමක්. 
නමුත් හැකියාව අපි වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැකියාව සහජෙයන්ම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කාලයත් සමඟ ඒක වර්ධනය ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙසේවකයන්ටත්, ෙසේවා ෙයෝජකයන්ටත්  පුහුණු වීෙම් අවස්ථා ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අෙප් අය වැෙයන් ෙබොෙහෝ මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් training සහ ඔවුන්ෙග් හැකියාව වැඩි 
දියුණු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි 
ඵලදායීතාව. වඩාත් කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව වැඩ කිරීම තුළින් 
ඵලදායීතාව ඇති ෙවනවා. ෙම් සඳහා රජය අය වැය හරහා විශාල 
අවස්ථා ලබා දීලා තිෙබනවා. ජීවත් වීමට හැකි ආකාරෙයන් 
ෙසේවක පඩි ඉහළ යා යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. නමුත් පඩි 
වැඩිවීෙම් තිරසාරත්වය තිෙබන්ෙන් -එය රඳා පවතින්ෙන්- 
ඵලදායිත්වය සමඟ ඍජුවම සම්බන්ධ කෙළොත් පමණයි.  

අපට සමහර අවස්ථාවලදී තිත්ත ෙබෙහත් ගන්න සිදු ෙවනවා. 
ෙමොකද තිත්ත ෙබෙහත් ගත්ෙතොත් තමයි අෙප් ෙලෙඩ් ෙහොඳ කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන කථා කර කියන්න, ෙමන්න ෙම් 
ඵලදායීතාව සහ යෙමකුට ලැෙබන පඩිය ඍජු සම්බන්ධතාවක් 
ඇතුව කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වැදගත් ෙදයක් තමයි, කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැති 
ෙදයක් තමයි, ෙමච්චර කල් කථා ෙනොකරපු ෙදයක් තමයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ Minister of Labour කාලෙය් කම්කරු පඥප්තියක් 
ෙගනාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් කෙළේ නැති ෙදයක් තමයි, ෙම් 
ෙසේවකයන්ෙග් ගරුත්වය -dignity of the worker- කියන එක. 
ෙම්ක තමයි සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයකට අපි ගමන් කරන 
ෙකොට අලුෙතන් පධාන ධාරාවට එකතු කර ගන්නා අංශ. කාර්ය 
ඉටු කිරීෙම් හැකියාව හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම තුළින් 
ෙසේවකයාෙග් ගරුත්වය ඉහළ යනවා. අෙප් රෙට් සමහර 
ආයතනවල කළමනාකාරිත්වය කිසිවිෙටකත් ෙසේවකයන්ෙග් 
මතවලට සවන් ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර ආයතන එෙහම 
ෙනොෙවයි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙසේවකයන් එකතු කර ගන්නවා. ඒ 
ආයතන ලබන ලාභවලින්ම එය ෙප්නවා. ෙසේවකයා හා ෙසේව යා 
අතර වඩාත් ශක්තිමත් සම්බන්ධයක් ඇති වුෙණොත් තමයි ඒ අෙප් 
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්.   

දැන් බලන්න, ෙම් දවස්වල කථා ෙවන ෙදයක් තමයි විශාම 
වැටුප. ඒ වාෙග්ම අර්ථ සාධක අරමුදල, ETF එක ගැන කථා 
කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන පුද්ගලයාට විශාම 
වැටුපක් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 

1497 1498 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැකියා ෙසොයනවා ෙවනුවට ෙබොෙහෝ ෙදනා ඇවිත් රජෙය් රැකියා 
ඉල්ලන්ෙන් ඇයි? වයස විසි ගණනක් වන කාන්තාවකෙගන් මම 
ඒ ගැන ඊෙය්  ෙපෙර්දා ඇහුවා. ඇය කිව්ෙව්, "ඇයි මන්තීතුමා මට 
pension එකක් හම්බෙවනවා ෙන්" කියලායි. එතෙකොට රජෙය් 
රැකියා කරන පුද්ගලයා විතරද රෙට් සංවර්ධනයට දායක ෙවලා 
වැඩ කරන්ෙන්?  පුද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාට ඇයි විශාම 
වැටුපක් නැත්ෙත්? ෙම් ගරු සභාෙව් සමහරු මඩ ගහන්න හදනවා.  
ඒ අයට ෙත්රුම් ගැනීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අෙප් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය 
හරහා අපි කරන්න යන පධානම ෙද් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙය් වැඩ කළාද, පුද්ගලික අංශෙය් වැඩ කළාද 
කියන එක බලන්ෙන් නැතුව අවුරුදු 60න් ෙහෝ 65න් විශාම ගියාට 
පසු සියලු ෙදනාට විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන එක. ෙම් කාරණය 
තමයි අෙප් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ පතිපත්තිෙය් තිෙබන වැදගත්ම 
එක කාරණයක් හැටියට අපි දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවනි කාරණා 
කිහිපය කිව්ෙව් වඩාත්ම කාර්යක්ෂම සහ මහන්සිෙයන් වැඩ කිරීම 
අවශ යි කියන කාරණය පැහැදිලි කිරීම සඳහායි. ෙදවැනි 
කාරණාව තමයි නෙවෝත්පාදන හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම. 
නෙවෝත්පාදන ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා සඳහන් කරනවා.  නමුත් ෙම් 
පිළිබඳව කරලා තිෙබන ෙද්වල් ෙබොෙහොමයකුත් තිෙබනවා. මම 
දීර්ඝව ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
නෙවෝත්පාදන හා තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම ෙව්ගවත් කර ගන්න 
දැනුම හා ෙතොරතුරු හුවමාරු කිරීම අවශ  ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම තව විනාඩි 5කින් ඉවර කරනවා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 

ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා ආර්ථිකෙය් ඩිජිටල්කරණය කියන 
කාරණය ඒ දර්ශනයට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.   
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා අපි අලුෙතන් 
අමාත ාංශයක් ස්ථාපනය කර තිෙබනවා - Ministry of 
Telecommunication and Digital Infrastructure. ඒ හරහා 
ෙකොෙහොමද නෙවෝත්පාදන හා ඵලදායීතාව ඉහළ නංවන්ෙන්? තව 
ෙනොෙබෝ දිනකින් ඔබතුමන්ලාට බලාගන්න පුළුවන් ෙවයි, 
ලංකාෙව් සියලුම ජනතාවට, ගෙම් නගරෙය් ෙකොෙහේ හිටියත් 
Google Loon Broadband හරහා ලබා ෙදන ඒ කමෙව්දය. 
එතෙකොට ඕනෑම තැනක සිට අඩු මිලට 3G broadband පාවිච්චි 
කරන පෘථිවිෙය් තිෙබන, ෙලෝකෙය් තිෙබන පළමුෙවනි රට 
ලංකාව ෙවනවා.  It is called "3G broadband". That, you get 
from the Google Loon Project. ඒ සියලු ෙද් කරන්ෙන් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවශ  ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් ඇති කරන්නයි.   

කාලෙව්ලාව මදි නිසා මම කථාව අවසාන කරන්නම්. අවසාන 
වශෙයන් අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්  රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සාමූහික වගකීම පිළිබඳවයි. දැන් මම කථා කෙළේ 
ෙමොකක්ද? රජයට තිෙබන වගකීම පිළිබඳව මම කථා කළා.  

ඊළඟට මම කථා කළා ෙපෞද්ගලික අංශයට තිෙබන වගකීම් 
ෙමොනවාද කියලා. දැන් ෙකටිෙයන් ෙහෝ අපි බලන්න ඕනෑ  
සහෙයෝගෙයන්  වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; සාමූහික වගකීම් 
ෙමොනවාද කියලා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලික වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙසේවා වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස 

සහෙයෝගෙයන් කියා කිරීමයි. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් ෙපොදු ව ාපාර කඩා වැටී තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොදු ව ාපාර කඩා වැටීම ට තිෙබන පිළිතුර ෙමොකක්ද? දැන් 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, "සියලුම ෙද්වල් විකුණා 
දමන්න යනවා" කියා ෙබොරුවට ෙචෝදනා කළා. මට ඇහුණා, ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා,"ෙම් ඔක්ෙකෝම 
විකුණන්න යනවා" කියා පන්සලකදී කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොෙවයි. මම ඉතාමත්ම වගකීෙමන් කියනවා සමාජ ෙව ෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඒක මූලික උපායක් ෙනොෙවයි කියා. 
අෙප් මූලික උපාය වන්ෙන් රජයත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් කියන 
ෙම් කළමනාකාරිත්ව අතර තුලනයක් හරහා ඒ අෙප්ක්ෂිත පතිඵල 
ලබා ගැනීමයි.   

ෙම් කථාව ගරු අගමැතිතුමා ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින සිදු කළ 
එතුමාෙග් පකාශය තුළිනුත් කියා තිෙබනවා. "ඕනෑම ෙපොදු 
ව ාපාරයක් මූල  විනයක් සහිතව පවත්වා ෙගන යා යුතුයි. 
එෙසේම එම ව වසායකයන් වාණිජ ව ාපාරයන් ෙලස සාර්ථක 
තලයකට ඔසවා තැබිය යුතුයි. ෙම් අරමුණ මුදුන්පත් කර ගැනීම 
සඳහා අප සිංගප්පූරුෙව් "ටැමෙසක්" ආයතනයට සමාන රාජ  
ව වසාය අයිතිය හිමි සීමාසහිත සමාගමක් - State Holding 
Corporation Limited - ස්ථාපිත කරනවා. රාජ  ව වසාය 
ෙකොටස් ඒ සමාගමට පවරනවා. ෙපෞද්ගලික ආයතනයන්හි ෙමන් 
මූල  විනයක් සහිතව ෙවෙළඳ ෙපොළට අනුරූපව තීරණ ගැනීෙම් 
බලය එම සමාගමට ලබා ෙදනවා" යනුෙවන් එතුමා කියා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරනවා කියා ඒ කථාෙව් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ඒ strategic 
ෙනොෙවන ෙද්වල් සමහර අවස්ථාවලදී විකුණා දමන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, ඒෙකන් ඇති වැඩක් නැති නිසා. But, with regard to all 
institutions that are of strategic importance, ෙම් ආකාරයට 
ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් එකතු වීම හරහා ෙම් කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යෑමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් මෙග් කථාව 
අවසාන කරනවා. ෙදවැනි කරුණ තමයි, කෘෂිකර්ම ව ාපෘති 
පිළිබඳව ෙසේවා. අපි දන්නවා, ඵලදායිතාව වැඩි කරන්න මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙගොවීන්ට රක්ෂණ කම හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ බව. මම එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. They have 
introduced what are called "Warehouse Receipts".   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන 

කරන්න. අනිත් කථිකයන්ෙග් කාලය තමයි, ඔබතුමා ගන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගබඩා සංකීර්ණවල ෙගොවීන් වී ගබඩා කර, ඒවාෙය් රිසිට් 
අරෙගන බැංකුවට ගිහින් discount කර මුදල් ගන්න හැකියාවක් 
ලැෙබනවා.  ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් හැකියාවන් සහ අවස්ථාවන් 
වැඩිදියුණු කිරීම පිණිසත් අපි ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් 

1499 1500 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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සම්බන්ධීකරණය කරන්න ඕනෑ. කාලය පිළිබඳව තිෙබන්නා වූ 
ගැටලුව නිසා මට මෙග් කථාව අවසන් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිශය තරගකාරි ආර්ථිකයන් 
නිර්මාණය කරන්න නම් අපි අපනයන තරගකාරිත්වය වැඩි කර 
ගන්න ඕනෑ. ව ාපාර හා ව වසාය පද්ධතිය පතිසංස්කරණය කර 
ගන්න ඕනෑ. පධාන වශෙයන් තිෙබන තව ෙදයක් තමයි, අප 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳව ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් කර 
ගැනීම. ෙබොෙහෝ ෙදනා අපිට විෙව්චන එල්ල කරනවා. නමුත් අපි 
GSP Plus ලබා ගන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකාව සමඟ විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හරහා ගිවිසුමකට එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. පාර-ශාන්තිකර 
සහෙයෝගීතා ගිවිසුම - Trans-Pacific Partnership - සමඟ එකතු 
ෙවන්න  අපිට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහෙගනයි, අගමැතිතුමා 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් කියනවා. එතුමා කිව්වා,"දැන් කාලෙය් 
අපි ශාන්තිකර සාගරය - Pacific Ocean - ඉන්දියානු සාගරය - 
Indian Ocean - කියලා කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ, about an Asian Ocean කියායි" කියා. This is the 
Asian Century.  If we are to leverage the Asian Century, we 
must not look at the Pacific Ocean and the Indian Ocean 
separately, but at an Asian Ocean.  

මූලාසනාරූඪ ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබී 
තිබුණු විනාඩි විසිපහක පමණ ෙකටි කාලය තුළ මම උත්සාහ 
කෙළේ, ෙම් තාර්කික පදනම ෙමොකක්ද කියා සඳහන් කරන්නයි. 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා අපි සඳහන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියා පැහැදිලි කරන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  සමාජ සාධාරණත්වයත්, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තරගකාරිත්වයත් සමඟ සුසංෙයෝගී කර ශී ලංකාව තිරසාර 
සංවර්ධන මාර්ගය ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ෙගන යා හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි, අපි ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් මූලික පියවර 
හැටියට තමයි, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඔහුෙග් ඉතාම 
සාර්ථක අය වැය ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් ක රලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කිරීමට විනාඩි 40ක් 

ලබා ගත්තා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 12.26] 

 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் பங்குபற்ற ேநரம் 
தந்தைமக்கு நன்றி. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் 
ெபா த்தமட் ல், இ  மிக ம் ெபா ளாதார ெந க்க  - நிதி 
ெந க்க க்கு மத்தியில் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ஒ  வர  
ெசல த்திட்டம். இ  அைனத்  மக்கைள ம் 
தி ப்திப்ப த்தவில்ைல. க்கியமாக மத்திய வர்க்கம் என்  
கூறப்ப கின்றவர்கள் அல்ல  அரச உத்திேயாகத்தர்கள் பலர் 
தங்க க்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் மிகப் ெபாிய 
சம்பள உயர்  கிைடக்கும் என்  எதிர்பார்த்தி ந்தேபாதி ம் 
இன்  அவர்கள் ஏமாந்தி க்கின்றார்கள். ஏெனன்றால் பல 
தடைவகள் கூறப்பட் க்கின்ற , அவர்க க்குப் பத்தாயிரம் 

பாய் வைரயிேல சம்பள உயர்  கிைடக்கும் என் . இன்  
அ  கிைடக்கவில்ைல. அ  மாத்திரமல்ல, மத்திய தரத் க்குக் 
கீழ்த்தட் ல் இ க்கின்ற அந்த மக்க க்கு எ ேம 

கிைடக்கவில்ைல. பல ெபா ட்க க்கு அதாவ  ஏறக்குைறய 
பத் ப் ெபா ட்களின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட் ந்தா ம்கூட இன்  எந்தக் கைடயி ம் 
அவற்றின் விைலகள் குைறக்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 
ஏறக்குைறய பைழய விைலயிேலேய அந்தப் ெபா ட்கள் 
விற்கப்ப வைதப் பார்க்கின்ேறாம். இதற்கு இந்த விைல 
நிர்ணயம் சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைதவிட, வியாபாாிக ைடய தந்திரங்கள், சந்ைதயிேல 
விைலகளின் ஏற்ற இறக்கம் மற் ம் ெப ம்பாலான 
ெபா ட்க க்கு நாம் இறக்குமதியிேலேய 
தங்கியி க்கின்றப யால் அெமாிக்க ெடால ைடய 
ெப மதியின் ஏற்ற இறக்கம் அந்தப் ெபா ட்களின் 
விைலகைள நிர்ணயிக்கின்ற ஒ  தன்ைமையக் 
ெகாண் ப்ப  ேபான்ற ேவ  பல காரணங்க ம் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
கூறப்பட்ட விைல குைறப் க்களின் நன்ைமகள் இ தியாக 

கர்ேவாாிடம் ெசன்றைடவதில்ைல என்பைத நாங்கள் 
ேநர யாகப் பார்க்கின்ேறாம்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், இ  
உடன யாக மக்க க்கு இலாபம் கிைடப்பைதவிட 
நீண்டகால அ ப்பைடயில் இலாபம் கிைடக்கின்ற வைகயில் 
தயாாிக்கப்பட் ப்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . நீண்டகால அபிவி த்திக்கான ஊக்குவிப் க்கள் 
இதிேல ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன. இ ந்தேபாதி ம் ெபாிய 
அளவில் நீண்டகால அபிவி த்திகள் கிைடப்பதில்கூட பல 
காரணிகள் தைடயாக இ க்கக்கூ ம். க்கியமாக நிதிையக் 
குறிப்பிடலாம். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
திரட்டப்ப கின்ற  நிதியின் அள   tax collection - வாிகைளச் 
ேசகாிக்கின்ற திறைமயில்தான் தங்கியி க்கின்ற . இதில் 
இ க்கின்ற அசமந்தப் ேபாக்குகள் அல்ல  அைவ உாிய  
இடத் க்குச் சாியான ைறயிேல ெசன்றைடயாைம 
என்பன ம் நீண்டகால அபிவி த்திையப் ெப வதில் 
தைடயாக இ க்கும். இ  வாி ெச த் ேவாாி ம் வாிையச் 
ேசகாிப்ேபாாி ம்தான் தங்கியி க்கின்ற .  

ெவளிநாட்  தலீ கைளப் ெபா த்தமட் ல் பல 
அைமச்சர்கள் மட் மல்ல, ஜனாதிபதி அவர்க ம்கூட 

லம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற மக்கைள இங்கு தலீ  ெசய்ய 
வ மா  அைழத்தி க்கின்றார். They invite these expatriate 
community professionals and prospective investors - 
people who can invest in this country. They ask these 
people to come back to Sri Lanka. They say, “Everything 
is fine. You can come back now.” I have one or two 
examples, which, in my opinion, are very bad for the 
country.  I know a doctor; she is a doctor from Jaffna.  
She was practising in the Jaffna Teaching Hospital when 
she left the country.  She left the country in 2001 to join 
her husband who was doing his PhD in Molecular 
Biology in Canada.  She got proper leave from the 
Ministry of Health to join her husband. There is a Public 
Administration Circular, No. 9 of 2014,  which clearly 
says that if a husband or a wife wants to join his/her 
partner who is on study leave, they can get leave for a 
maximum period of five years.  She got that leave and 
joined her husband. What happened is, when she came 
back- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, it is 12.30 p.m now.  We 

have to adjourn for lunch. You can continue after lunch.  

පාර්ලිෙම්න්තුව පස්වරු 1.00 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.1.00 
ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

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

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

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

please. 

 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, before the 

lunch break, I was speaking about Dr. (Mrs.) Swarna 
Kabilan, who was working at the Jaffna Teaching 
Hospital and later left for Canada. After she returned to 
Sri Lanka, she has applied to the Director, Ministry of 
Health for her appointment.  But sometime later, she got a 
letter from the  Public Service Commission - PSC- saying 
that they cannot reappoint her.  But the problem here is 
that there is no reappointment as such because there was 
no vacation of post.  Now this case has gone to the 
Administrative Appeals Tribunal.  I do not know what is 
going to happen.  Even though both husband and wife 
have permanent residency status in Canada they have 
come back to Sri Lanka with the intention of serving the 
people of this country. If anybody knows their plight, I do 
not think anybody who is working abroad would dare to 
come back to Sri Lanka to serve this country.   

The other matter that I would like to refer to is 
investments. I know a person by the name of Rajasekaran 
Sathyaseelan who is from Mulaitivu. He has invested a lot 
of money in a bottled water venture at Kumarapuram in a 
village called Thanneruttu in Mulaitivu, where the water 
is suitable for a bottled water venture.  Preliminary work 
for  starting up the venture  has been done and he has 
bought the required machinery as well. He has spent a lot 
of money on it.  But for the last two years he had been 
sent to from pillar to post and the licence to start his 
business has not yet been given. So, if anybody who 
wishes to invest in Sri Lanka or to join a professional 
field happens to see the plight of such people, I do not 
think he or she would speak highly of this country.  Sri 
Lankans abroad will not be willing to come back.    

The previous Government was issuing bar licences 
and there were a lot of bars opened in the North and the 
East.  The previous Government might have thought that 
it should be the only way to make the people forget their 
plights. They would have thought that when the people 

were drunk, they could just live in a dream world 
forgetting everything.    

So, this is the situation today.  I believe the 
Government must look into these issues.  While in Malta 
also His Excellency the President invited the expatriate 
community to come back to Sri Lanka.  So, the 
Government must ensure that the policy of the 
Government is implemented on a bottom-up approach.  
Otherwise, any overtures will not help develop this 
country.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
விவசாயம் குறித்  மிகப் ெபாிய அளவிேல எ ம் 
கூறப்படாவிட்டா ம், வட பகுதிையப் ெபா த்தமட் ல், 
அங்கு சி  பயிர்கள் ெசய்ைக பண்ணப்ப கின்ற ெப ம்பகுதி 
நிலங்கள் - fertile lands - இப்ேபா ம் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ேல அல்ல  ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிைலயில் 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இன்  உ ைளக்கிழங்குப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக என்ப , வட பகுதியிேல ஓரள க்கு 
ெபாியளவில் ெசய்யப்ப கின்ற . இப்ேபா  இப்பயிரான  
வ காமம் பகுதியில் க்கியமாக உ வில், ெதல் ப்பைள, 
ேகாப்பாய் ேபான்ற பிரேதச ெசயலகங்களின் 
எல்ைலக்குள்ேள ள்ள கிராமங்களில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்  
வ கின்ற . இைதச் சாியான ைறயில் ெசய்வதற்கு cost of 
production மிக உயர்வாக இ க்கின்ற . இங்ேக, ஓர் அந்தர் 
விைத கிழங்கு 13,300 பாய். ஓர் அந்தர் என்ப  ஒ  பரப்பில் 
பயிராகக்கூ ய  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம்! அ  
ஆயிரம் கன் க க்குத்தான் ேபா மான . ஏறக்குைறய 
அத ைடய உற்பத்திச் ெசல  ஒ  கிேலாகிரா க்கு 64 

பாய். ஆகேவ, இந்த உற்பத்திச் ெசல க்கு - ஆகக் 
குைறந்த  இந்த விைத கிழங்குக்காவ  அரசாங்கம் 
மானியத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம். இப்ெபா தான் இந்தப் 
13,300 பாய் பங்கிட் க் ெகா க்கப்ப கின்ற . காசு 
ெகா த்  ந்தா ம் பரவாயில்ைல. அதற்கான 
மானியத்ைத விவசாயிக க்கு வழங்குவதன் லம் நாங்கள் 
உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறக்க ம். உற்பத்திச் ெசலைவக் 
குைறப்பதன் லம்தான் அங்குள்ள விவசாயிகைள 
ஊக்குவிக்க ம். 

இப்ேபா  மற்ைறய பிரேதச பிாி களி ம் - சிற்சில 
இடங்களிேல பரந் பட்ட அளவிேல 
இப்பயிர்ச்ெசய்ைகயான , பாீட்சார்த்தமாகச் ெசய்யப்பட்  
வ கின்ற . இவ்வா  பரவலாக மிகப் ெபாிய அளவிேல 
உற்பத்தி ெசய்யேவண் ெமன்றால், அதற்கு அரசாங்கம் 
உற்பத்திச் ெசல க்கான மானியத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம். 
அ மாத்திரமல்ல,  கடந்த காலங்களிேல உ ைளக் கிழங்கு 
அ வைட ெசய்யப்பட்ட ைத மாதம் ெதாடக்கம் பங்குனி 
மாதம் வைரயான காலப்பகுதியில் இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப கின்ற உ ைளக்கிழங்குக்கு வாி 
அதிகாிக்கப்பட்ட . இவ்வா  வாிைய அதிகாிப்பதன் லம் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற உ ைளக்கிழங்கு வைகக டன் 
ேபாட் ேபா கின்ற வைகயிேல, அதன் விைலகள் 
நிர்ணயிக்கப்ப கின்றேபா  எங்க ைடய உள்நாட்  
உற்பத்திையப் ெப க்க ம். ஏெனன்றால், உள் ாில் 
உற்பத்திச் ெசல ம் அதிகம்; உற்பத்தி வள ம் குைற . 
ஆகேவ, உற்பத்திையப் ெப க்குவதன் லம்தான் 
எங்க ைடய வளங்கெளல்லாம் நன்றாகப் 
பயன்ப த்தப்பட் , எங்க ைடய பகுதிகள் - அ  வடக்கு, 
கிழக்காக இ க்கலாம், மைலநாடாக இ க்கலாம் - சாியான 
வளர்ச்சிையக் காண ம்; ெபா ளாதார வளர்ச்சிெயான்ைற 
அைடய ம். 
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நான் இப்ேபா  கூறிய ேபால, அபிவி த்தி 
ெசய்யக்கூ ய நல்ல வளமான நிலங்கள் எல்லாம் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ேல இ க்கின்றன. ஏறக்குைறய 24 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி கள் இன்ன ம் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ேல இ க்கின்றன. இவற்றில் ஏறக்குைறய 
23,000 ேபர் வாழ்ந் வந்தார்கள்; 6,450 கு ம்பங்கள்  
இ ந்தன. இவர்கள் எல்லாம் மிக நீண்டகாலமாக 

காம்களிேல தங்கியி க்கின்றார்கள். இந்த நிைலைமயில் 
இப்ேபா , மயி ட் ப் பகுதியிேல ஒ  விடயம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . அண்ைமயில் பா காப் ச் 
ெசயலாளர் அவர்கள் GAக்கு ஒ  க தம் எ தியி க்கின்றார், 
மயி ட் யிேல இ க்கின்ற மீன்பி த் ைற கத்ைத 
வளலாய்ப் பகுதிக்கு மாற்றேவண் ம் என் . அதைன 
அங்குள்ள மக்கள் எவ ேம வி ம்பவில்ைல. ஏெனன்றால், 
மயி ட்  என்ப  மிகப்ெபாிய மீன்பி த் ைறயாக இ ந்த , 
இன்  அங்கு மக்கள் இல்ைல, மயி ட் க் கிராமத்தி ந்த 
மக்கள் ஏறக்குைறய 5,000 ேபர் இடம்ெபயர்ந்  காம்களிேல 
வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்ேலா ம் மிக விைரவிேல 
மீள்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். இப்ெபா , இந்த மீன்பி த் 

ைற கத்ைத மாற் வதன் லம் அங்குள்ள மக்கள் 
மீள்கு ேயற்றப்பட மாட்டார்கேளா என்றெதா  
எண்ணப்பாட்ைட அவர்கள் மத்தியில் அரசாங்கம் 
உ வாக்கியி க்கின்ற . இைவகெளல்லாம் ஒ  
நல்லாட்சிக்குப் ெபா த்தமானதல்ல. நாங்கள் எதிர்பார்த்  
வாக்களித்  உ வாக்கிய ஓர் ஆட்சிக்கு இைவ நல்ல 
விடயங்களல்ல. நிச்சயமாக, அந்த மக்கள் மீண் ம் மிக 
விைரவிேல கு ேயற்றப்படேவண் ம். நாட்கள் ெசல்லச்ெசல்ல 
அவர்க க்குக் கிைடக்கும் பயன்கள் மாத்திரமல்ல, 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ம் மிக ம் சீரழிந்த நிைலயிேல 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற . 

அத் டன், தமிழ் அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைல 
சம்பந்தமாக ம் நான் கூறேவண் ம். இப்ேபா , அவர்களில் 
39 ேபர் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். இன் ம் சில 
ேபர் னர்வாழ் க்கு அ ப்பப்பட இ ப்பதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். அச்ெசய்தி உத்திேயாக ர்வமானதாக 
இல்லாவிட்டா ம் எங்க க்கு அறியக்கிைடத்த ெசய்தி. 
அவர்களில் சிலர், தங்க க்குப் னர்வாழ்  வழங்குமா  
அைமச்சைரக் ேகட் க்கின்றார்கள். இன் ம் சிலர் 
தங்க க்கு ைமயான வி தைல ேவண் ம் என்  
கூ கின்றார்கள். எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், 11,000 
வி தைலப்  உ ப்பினர்கள் இன்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்  மக்க டன் கலந்  வாழ்கின்றேபா , அவர்கள் 
ஏற்ப த்தாத பிரச்சிைனைய, அவர்களால் 
மீள்கட் யைமக்கப்படாத ஓர் ஆ தப் ேபாராட்ட இயக்கத்ைத 
இந்த இ ற் ச் ெசாச்சம் ேபர் ேபாய்ச் ெசய் விட யா ; 
ெசய்யப்ேபாவ மில்ைல என்ப தான் எங்க ைடய 
நிைலப்பா .  ஜனாதிபதி அவர்களாக இ க்கட் ம் அல்ல  
பிரதமர் அவர்களாக இ க்கட் ம், இ வ ேம ெகாள்ைக 
ாீதியாக அரசு இைத ஏற் க்ெகாள்வதாக எங்களிடம் பல 
தடைவகள் கூறியி க்கிறார்கள். இைதச் ெசய்வதிேல 
கீழ்மட்டத்திேல தைடகளி க்கின்றன.  அேதேநரம் சில 
எதிர்க்கட்சியின ம் இைத ஏேதா ஒ  ெபாிய விடயமாக 
விமர்சித்  வ கிறார்கள். அவர்கேள கடந்த காலங்களில் 
11,000 ேபைர வி தைல ெசய்தி க்கிறார்கள் என்பைத 
அவர்கள் நன்றாக உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, 
இந்த 200 ேபைர வி தைல ெசய்வதால் நாட் ல் எந்த 
அசம்பாவித ம் நடந் விடா .   

எனக்குத் ெதாிந்த ஸ்பகுமார என்ற ஒ வர் இன்  15 
வ டங்களாக remand இல் இ ந்  வ கின்றார். 

அவாிடமி ந்  self-confession extracted from him by an ASP. 
ஒ  ASP - Assistant Superintendent of Police ஆல் 
எ க்கப்பட்ட ெசாந்த வாக்கு லம் ஒன் தான் 
அவ க்ெகதிரான சாட்சி. இன்ைறய நிைலைம 
என்னெவன்றால் அந்த ASP இறந்  ஐந்தா  
வ டங்களாகிவிட்டன. Now, he has died. ஆகேவ, 
சாட்சியில்லாமல் அவாின் வழக்கு 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற .  அ ம் ெசாந்த வாக்கு லம் 
ASP ஆல் எ க்கப்பட்ட . ேவ  எந்தவித 
சாட்சிக மில்லாமல் இவர் 15 வ டங்களாக jail இல் 
இ க்கின்றார். இப்ப யான பல வழக்குகள் அங்கி க்கின்றன. 
நீங்கள் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
சைபயிேல கூறியி க்கின்றீர்கள் இந்த Prevention of Terrorism 
Act - PTA - நிச்சயமாக repeal பண்ணப்ப ெமன் . 
சிைறயிேல இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைமயாேனா க்கு 
அதன ப்பைடயில்தான் வழக்குகள் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் அைனவைர ம் 
வி தைல ெசய்வ தான் தர்ம ம்கூட. ஏெனன்றால், த்தம் 

வைடந்  ஆ  வ டங்களாகிவிட்டன. நாங்கள் 
எல்ேலா ம் கூ கிேறாம், ஓர் அைமதிையக் ெகாண் வர 
ேவண் ெமன் . மக்கள் எல்ேலா ம் இனங்க க்கிைடேய ஓர் 
ஒற் ைம வரேவண் ம்;  நல் ணக்கம் உ வாகேவண் ம் 
என்  வி ம் கின்றார்கள். இன்  அைனவ ம் 
நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிக் கைதக்கின்ேறாம். ஆகேவ, இவர்கள் 
எல்ேலா ம் வி தைல ெசய்யப்படேவண் ம்.  

இந்த அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் எல்லாம் 
தீர்க்கப்படாமல் நிச்சயமாக ஒ  நல் ணக்கம் 
ஏற்படமாட்டா . அ  மாத்திரமல்ல இந்தச் சிறிய 
பிரச்சிைனகைளெயல்லாம் தீர்க்க யாம க்கின்றேபா  
எப்ப  எங்க ைடய ைமயான பிரச்சிைனக்கு ஒ  
நியாயமான தீர்ைவ அரசினால் உ வாக்க ம்? 
எதிர்க்கட்சிகள் அல்ல  அதிதீவிரவாதிகள் எனக் 
கூறிக்ெகாள் ம் ெதன்னிலங்ைகயிேல இ ப்பவர்கள் 
எதிர்ப்பார்கள் என்ற பயத்திேல இந்தச் சிறிய 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்ேக தயங்கினால், இனப்பிரச்சிைன 
ெதாடர்பில் எப்ப ெயா  நியாயமான தீர்ைவ இந்த அரசு 

ன்ைவக்க ம் என்  எங்க ைடய மக்கள் பலர் மிக மிக 
அ த்தமாக எங்கைளக் ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஏெனன்றால், மக்க க்குத் ெதாி ம், எங்க ைடய கட்சிையப் 
ெபா த்தமட் ல் அ  அரசுக்குப் பாாிய அ த்தங்கைளக் 
ெகா க்கேவா எதிர்ப் க்கைள ெவளிப்ப த்தேவா இல்ைல 
என்ப . சில விடயங்களிேல அ த்தங்கள் ெகா த்தா ம் 
அரைசப் ெபா த்தமட் ல் அதற்கு ஒ  கால அவகாசம் 
ெகா க்கேவண் ம் என்ற ஒ  அபிப்பிராயத்திேலேய 
எங்க ைடய கட்சி இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .  
எங்க ைடய தைலவர் அவர்க ம் அந்த அ ப்பைடயிேலேய 
ேவைல ெசய் ெகாண் க்கின்றார். ஆகேவ, ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவ நாங்கள் எதிர்பார்ப்பெதன்றால் இந்த சாதாரண 
விடயங்கைள அரசு த ல் நிைறேவற்றேவண் ம்.  இந்த 
விடயத்ைதப் பாரா மன் க்குக் ெகாண் வரத் 
ேதைவயில்ைல; ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம 
ேதைவயில்ைல. எ ேமயில்லாமல் அரசால் ெசய்யக்கூ ய 
விடயங்கைளேய ெசய்யாம ப்ப  எங்கள் மக்கள் 
மத்தியிேல மிகப்ெபாிய ேகள்வியாக இ க்கின்ற . 
ஏெனன்றால் அவர்கள் மிகப் ெப வாாியாக ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு வாக்களித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்களிடம் ஒ  நிச்சயமான எதிர்பார்ப்பி க்கின்ற  
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம மந்திாி அவர்க ம் ேசர்ந்  
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவ வழங்குவார்கள் என் . அதன் ஆரம்பமாக மக்கள் 
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மீள்கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். சிைறயிேல வா கின்ற 
இைளஞர்கள் வி விக்கப்பட ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் ெபா ளாதார ைமயங்கள் 
ெபாியளவிேல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இன்ைறக்கு ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் என்ப  மிகப் 
பாாியளவிேல அங்கி க்கின்ற . உங்க க்குத் ெதாி ம், 
கடந்த 30 வ டங்களாக எந்த ஒ  அபிவி த்திைய ம் காணாத 
பிரேதசங்கள் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கள் 
என்ப . ஆகேவ, அங்கு ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் 
என்ப  அதிகளவில் இ க்கின்ற . அேதேவைள, ஏைனய 
பகுதிகளி ம் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் இ ப்பைத  
நாங்கள்  ம க்கவில்ைல. ஆனால், ஏைனய 
பிரேதசங்கைளவிட வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் அந்தப் 
பிரச்சிைன மிகக் கூ தலான அளவிேல இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, பாாிய அளவிேல அங்கு தலீ கைளச் 
ெசய்வதன் லம் ெபா ளாதாரத்தில் வளர்ச்சிையக் 
காண ம். ெவ மேன, அரச ேசைவயில் ஏற்ப கின்ற 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதால் மாத்திரம் ேவைலயில்லாத் 
திண்டாட்டத்ைதத் தீர்க்க யா . ஆகேவ, சாியானெதா  
ெபா ளாதார வளர்ச்சிையக் காண்பெதன்றால் மிகப் பாாிய 

தலீ கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அதன் லமாக 
அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு நியாயமான ஒ  வாழ்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல இ ந்த 
கசப்பான உணர் கைள ைமயாக மறக்க 

யா விட்டா ம் கால ஓட்டத்திேல அைவ 
மன்னிக்கப்பட்  அல்ல  மறக்கப்பட் விடலாம். அந்த 
ேநரத்திலாவ  இனப்பிரச்சிைனக்குச் சாியான ஒ  தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதன் லம், “நாங்கள் ெகா த்த விைலக்கு 
ஏற்றதாக ஒ  தீ்ர்  கிைடக்கின்றேத!” என்ற 
மனத்தி ப்தி டனாவ  மக்கள் வாழக்கூ ய ஒ  
நிைலைமைய உ வாக்க ேவண் ெமன்  ேகட் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
 

 [අ.භා. 1.16] 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 

අය වැය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට මම ඉතිහාසයත් එක්කම 
කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම 1994 අෙගෝස්තු 16වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වූ මන්තීවරෙයක් වශෙයන් අවුරුදු 
20කට වැඩි කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඊළඟට එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට සම්බන්ධ  වුණා. 2002-2004 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අවුරුදු 2ක කාල සීමාව 
තුළ කුඩා පරිමාණ වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරමින්, ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන, 
ආර්ථික සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන වැනි අමාත ාංශ 
ගණනාවක ඇමතිකම් හා නිෙයෝජ  ඇමතිකම් දරලා, ඒ 
රජයයන්වල අය වැය කතා විශාල පමාණයකට සවන් දීලා, කථා 
කරලා ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට කථා කරන්න ඕනෑ 
ඉතාමත්ම කමානුකූලව හා පරිස්සමින් කියලා මට හිතුණා. ඒ 

ෙමොකද, අපි රටක අය වැයක් හදන්ෙන් ඒ රෙට් ජනතාවෙග් 
දුප්පත්කම නැති කරලා අවසාන වශෙයන් ඒ රෙට් මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්නයි. පසු ගිය 
රජය කාල සීමාව තුළ අය වැය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා අපිව 
කැ ෙඳව්වා, රෙට් සිටින විද්වතුන් කැ ෙඳව්වා, ෙනොෙයකුත් 
පත්තරවල දැන්වීම් දාලා අදහස් හා ෙයෝජනා ගත්තා. එෙහම 
කරලා තමයි එදා අය වැය හදලා ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් ෙමවර අය 
වැය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර මට නම් එවැනි අත් දැකීමක් 
ලබන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙවන්න ඇති උෙද් 
ඉඳලා කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා, නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමන්ලා ෙනොෙයක් විධියට තම තමන්ෙග් අදහස් පකාශ 
කෙළේ. 

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පතිපත්ති පකාශන 5කින් යුක්තවයි. ඒවාට ගැලෙපන විධියට 
තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි නැවත වතාවක් 
2021 දී ෙහෝ කවදා ෙහෝ මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ වශෙයන් 
මැතිවරණවලට ඉදිරිපත් ෙවලා නැවත ෙමවැනි තනතුරුවලට පත් 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින පිරිසක්. 

මා නිෙයෝජනය කරන තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙගොවි, 
ධීවර, කම්කරු වැනි ජනතාව තමයි බහුලව ඉන්ෙන්. පසු ගිය දවස් 
කිහිපය තුළ මා එම පෙද්ශයට ගිහිල්ලා ෙගොවි ජනතාව ඇතුළු 
ෙනොෙයකුත් රැකියා කරන ජනතාවෙග් අදහස් විමසා බැලුවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න යන කමය පිළිබඳව ෙගොවි 
ජනතාව සන්ෙතෝෂ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි පාසල් නිල ඇඳුම් 
ලබාදීෙම් කමය ගැන ෙදමව්පියන්ෙගන් ඇහුවාම, ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් සන්ෙතෝෂයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් 
ෙසේවකයින්ෙගන් ඇහුවාමත් ඒ එක්ෙකෙනක්වත් තෘප්තිමත් 
නැහැ. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමා කියවපු අය වැය පිළිබඳව හරි වැටහීමක් ලබා ගන්නට 
හැකි ෙවලා නැති නිසාද, එෙහම නැත්නමන් එහි වටහාගන්න බැරි 
ෙදයක් තිෙබන නිසාද කියා මටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මහජන ඡන්දෙයන් ආපු නිෙයෝජිතෙයෝ 
වශෙයන් අපි නිතරම බලන්න ඕනෑ, මහ ජනතාවට ෙත්ෙරන 
විධිෙය්, මහ ජනතාවට දැෙනන විධිෙය් කටයුතුවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒවාෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට ලබා ෙදන්න. ඒ 
නිසා මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය පිළිබඳව මහජන 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් සලකා බලා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය, ඒ වාෙග්ම රාජ  ෙසේවකයින් විශාම යන ෙකොට 
ලබාෙදන වාහන බලපතය, ඒ වාෙග් අෙනකුත් ෙද්වල් 
සංෙශෝධනය කරලා මහ ජනතාවෙග් වැඩි ෙදෙනකුෙග් කැමැත්ත 
අනුව, මහ ජනතාවට වැඩි යහපතක් වන විධියට කියා කරන්න 
පුළුවන් නම් එය රජෙය් පැවැත්මට ඉතාමත්ම ෙයෝග යි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

අපි අය වැයකින් විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අෙනකුත් කාරණාවලින් හැම කරුණක් පිළිබඳවම ෙම් අය වැෙය්දී 
පකාශ වුණා. අද වන විට රෙට් මිරිස් කිෙලෝවක් රුපියල් 1,200යි. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙදහි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 1,000කට තිබුණා. 
ඉතින් ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් මිල මීට ෙපර වැඩි වුණාට, ෙම් වාෙග් 
මිල වැඩිවීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ. දැනට අවුරුද්දකට ආසන්න 
කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ්. අද වන විට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
අවුරුද්දකටත් ළං ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රජය කාලෙය් පැළ 
වර්ග, මාසයක් වයසැති කුකුළු පැටව් වැනි ෙද්වල් ගෘහස්ථව 
හදන්න අපි ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් යම්කිසි ආර්ථික වර්ධනයක්  
ඔවුන් ලැබුවා. ඒ නිසා තමයි ඒ කාලෙය් මිරිස්, එෙහම නැත්නම් 
ෙදහි හා අෙනකුත් ෙද්වල් ෙමවැනි ගණන්වලට ඉහළ ෙනොගිෙය්. 
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ෙකොයි රජය කළා වුණත් හරි ෙදයක් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒක 
ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත් ඒෙකන් ඕනෑම රජයකට යහපතක් ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

සමස්ත අය වැය ගත්තාට පසුව අපට ෙපනී යනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනාවක් කරලා තිෙබනවා කියලා,"අෙප් කැළෑ 
විනාශ ෙවලා තිෙබන නිසා, ඒ කැළෑ පමාණය සියයට 30ක් දක්වා 
වැඩි කරන්න ඕනෑ" කියා. එය රටට ඉතාමත්ම වැදගත්, ෙලෝකයට 
වැදගත් ෙයෝජනාවක්. නමුත්, අද ෙවන විට මම ජීවත් ෙවන 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන වන විනාශය ෙදස 
බලන විට ඒ ෙයෝජනාව ෙකොෙතක් දුරට සාක්ෂාත් ෙවයිද කියලා 
කියන්න අමාරුයි. ඉතාමත්ම ශීඝෙයන් වන විනාශය පැතිෙරනවා. 
ඒක මම හිතන්ෙන් තිකුණාමලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මට ආරංචි 
වුණු විධියට මඩකලපුව, අම්පාර, මුලතිව් වැනි ෙම් රෙට් 
වනාන්තර පිහිටා තිෙබන ඒ ඒ දිස්තික්කවල කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා කියලායි. ඒ බව මුලසුන ෙහොබවන ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමාත් දන්නවා ඇති කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, 
එතුමාත් වන්නිෙය් නිසා. එදා වන්නිෙය් තිබුණු වන පමාණයට 
වඩා විශාල වන පමාණයක් එළි ෙපෙහළි ෙවමින් පවතින බව 
එතුමාත් දන්නවා. මහජනතාවට ෙගොවිතැන් කරන්න, ජීවත් 
ෙවන්න ඉඩම් අවශ යි. නමුත්, කමානුකූලව, නිර්මාණකූලව ඒ 
කටයුතු කරන්න,   ඒ අංශ භාර රජෙය් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් 
මැදිහත් ෙවලා ඒ අවශ  උපෙදස් ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් වන විනාශය 
වළක්වා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙයයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව 
දැනුවත් වීම වඩාත් කාෙලෝචිතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ජන ෙකොටස් 
එක හා සමාන වශෙයන් ෙවෙසන නිසාත්, පසු ගිය අවුරුදු 30ක 
කාල සීමාව තුළ තිබුණු ඒ යුදමය වාතාරවණය නිසා ඒ ජනතාවට 
අධ ාපන පහසුකම්, සමාජෙය් අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳව 
දැනුවත් වීම් අඩු නිසා ඒ අයට ඒ ගැන හැඟීමක් නැහැ. එම නිසා 
ඒෙගොල්ෙලෝ ඒ වන විනාශයන් එක එක විධියට බහුලව කරෙගන 
යන නිසා, තවදුරටත් රජෙය් අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු වුෙණොත් 
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ෙම් ජනගනය වැඩිවීම, කැළෑ 
එළි ෙපෙහළි කිරීම වැනි කටයුතු නිසා වන අලි සහ මිනිස් ගැටුම් 
විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙමවර අය 
වැෙයනුත් විශාල මුදලක් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඒ පෙද්ශවලට තුලනය ෙවලා වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙගොවි සංවිධානත් දැනුවත් ෙවලා 
ෙම් අලි වැට ඉදි කරන කටයුත්ත කෙළොත් ෙගොවි ජනතාවට 
ඒෙකන් විශාල යහපතක් ලැෙබයි. ඒ වාෙග්ම අලි-මිනිස් ගැටුම 
අවම කර ගැනීමටත් අවස්ථාව ලැෙබනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

අෙප් පෙද්ශවල තිබුණ අවුරුදු 30ක යුදමය වාතාවරණය මත 
විශාල වැව් සංඛ ාවක් වල් බිහිෙවලා, කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපි විශාල වශෙයන් ඒවා 
පතිසංස්කරණය කළත්, තවත් විශාල පමාණයක් පතිසංස්කරණය 
කිරීමට තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට අෙප් වාරිමාර්ග ඇමතිතුමා 
පසු ගිය දවසක අපිව කැඳවලා කරන්න තිෙබන වැඩ කටයුතු 
පිළිබඳව අෙපන් ඉල්ලීම් ලබා ගත්තා. එවැනි කටයුත්තක් කළ 
පළමුවන ඇමතිවරයා හැටියට, එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියත්, 
ෙනොහිටියත් මාෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට පුද කරන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙමොකද, ඒ තුළින් මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපි 
දන්නවා, අෙප් පෙද්ශවල වාර්මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මහ 
ජනතාවට ෙකෙරන යහපත් ෙද්වල් ෙමොනවාද  කියන එක ගැන. ඒ 
තුළින් අපට ගමට ගිහින් ඒ මිනිසුන්ට කථා කිරීෙම් හැකියාව, 

මිනිසුන් අතරට යාෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුති කරනවා. 

තුෙරයිෙරත්නසිංහම් අෙප් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 
මන්තීතුමා උෙද් කථා කළා. එතුමාෙග් කථාව මම ටිකක් අහෙගන 
හිටියා. එතුමා සමස්ත තිකුණාමලෙය්ම තිෙබන පශ්න රාශියක් 
පිළිබඳව කථා කළා. පසු ගිය වසර පහක කාල සීමාව තුළ මම 
තිකුණාමල පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් 
සිටියා. විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමාට ලැබී තිබුණු 
විමධ ගත මුදල් සියල්ලම පාෙහේ වැය කිරීමට අපි අවසර ලබා 
දුන්ෙන් ආගමික කටයුතු සඳහායි. ආගමික කටයුතු සඳහා ඒ මුදල් 
ලබා ෙදන එෙක් කිසි වරදක් නැහැ. නමුත් ඒ මුදල් මහ 
ජනතාවෙග් වැවක් හදන්න, එෙහම නැතිනම් ෙගොවි බිමකට යන 
ඇළ පාරක් හදන්න, එෙහම නැතිනම් ෙගොවි ජනතාවට අවශ  
කරන වගා ළිඳක් හදන්න, ඒ වාෙග්ම පස් දමා ගමට යන පාර 
හදන්න වැනි ෙද්වලට ෙයොමු කළා නම් මහ ජනතාවට මීටත් වඩා 
ෙහොඳ පෙයෝජනයක් ගන්නට හැකියාව තිබුණා. විපක්ෂ 
නායකතුමා ෙමවරවත් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ කටයුත්ත ඉටු 
කර ෙදයි කියා මා හිතනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙතන්නමරන්වාඩි ගැන එතුමා කථා කළා. 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය්, මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය්යි 
ෙතන්නමරන්වාඩි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙතන්නමරන්වාඩිවලට යන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ carpet පාරක් අපි ලබා දී තිෙබනවා; විදුලිය ලබා දී 
තිෙබනවා; ෙපර පාසල් ෙගොඩනැඟිලි හදා දී තිෙබනවා. දැනට ඒ 
පෙද්ශෙය් අලි වැට ඉදිෙවමින් පවතිනවා. නමුත් ඒ පෙද්ශෙය්  
ඇති පශ්නය තමයි ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එහි සිටි 
ජනතාව පසු ගිය කලබල සමයත් සමඟම වවුනියාෙව් පදිංචියට 
ගියා. ඒ අයෙග් දරුවන්ට දැන් ෙහොඳ පාසල් අධ ාපනයක්  
වවුනියාෙව්දී ලැෙබනවා. ඒ පරම්පරාෙව් අය හුඟ ෙදෙනක් නැවත 
ඒ ගමට ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවලා ඉන්න කැමැති නැහැ. ඒ මිනිසුත් 
එක්ක මම ෙබොෙහොම සුහදව කටයුතු කරනවා. දැන් ඒ පෙද්ශයටත් 
Indian Housing Project එකක් ලබා දීමට නියමිතයි. ඒ කාලෙය් 
අපි ඒ ගැන දැනුවත් කර තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ෙදවැනි 
පරම්පරාව ෙහෝ කවුරු ෙහෝ ඒ ගම්වල පදිංචි කරවන්න පුළුවන් 
නම්, ඒ මිනිසුන් ඇවිල්ලා එෙහේ පදිංචිෙවලා ඉඳීවි. නමුත් පදිංචිව 
සිට පිටව ගිය අය නැවත එන්න කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එම පෙද්ශෙය් පාසල්වල  තිෙබන ගුරු හිඟය නිසා. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාසල්වල තිෙබන ගුරු හිඟය 
ඔබතුමන්ලාෙග් පාසල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය්, සිංහල, මුස්ලිම් සියලු 
පාසල්වල පවතිනවා. ඉංගීසි ගුරුවරු නැහැ, විද ා ගුරුවරු නැහැ, 
ගණිත ගුරුවරු නැහැ. එෙහම නැත්නම් පාසලක ගුරුවරු නමට 
ඉන්නවා. ගණන් කරලා බැලුෙවොත් පාසලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ගුරුවරු ෙවනත් ස්ථානයකයි ෙසේවය කරන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙමවැනි විෂමාචාර විශාල පමාණයක්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, 
තිකුණාමල දිස්තික්කය තුළ තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමන්න ෙම්වා ෙවනස් කරන්න ඔබතුමන්ලා, අපි 
සියලු ෙදනාම එක්කාසු ෙවලා හරි කමයක් කියාත්මක කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තුළින් අවුරුදු තිහක් 
ආපස්සට ගිය අෙප් රෙට් අධ ාපනය නැවත ෙගොඩනඟා ෙගන, 
යහපත් දරු පරපුරක් අෙප් පළාත්වලින් ෙම් රටට දායාද කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පළාෙත් උග  පානීය ජල හිඟයක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වකවානුවල අපි මුළු පළාතටම 
-තිකුණාමල දිස්තික්කයටම- පානීය ජලය ලබා දීෙම් වැඩ 
සටහනක් කියාත්මක කර ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසකට අලුතින් ඒ 
පහසුකම් ලබා දුන්නා. තවත් 50,000ක් වැනි පිරිසකට පානීය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජලය ලබා දීෙම් ෙයෝජනා කම පටන් ගත්තාට එය අතරමඟ 
ඇනහිට තිෙබනවා. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත  රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අවශ  කරුණු ඇති ඒ අදාළ ෙල්ඛන මා සභාගත* 
කරනවා. 

ඒවා පරීක්ෂා කර බලා, නතර වී තිෙබන ඒ ජල ෙයෝජනා 
කමවලට අවශ  පතිපාදන ලබා දීලා, අෙප් මිනිසුන්ට ෙබොන්න 
අවශ  කරන පානීය ජලය ලබා ෙදන්න කියා මා කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

තිකුණාමල දිස්තික්කය ඇතුළු නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ම අෙප් 
මිනිසුන්ට තවත්  පශන්යක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඉඩම්වලට අවශ  
කරන ඉඩම් බලපත ඔප්පු නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධාන 
මැතිවරණ පකාශයක් තමයි ඒ සෑම ෙකෙනකුටම අවශ  කරන 
ඉඩම් බලපතයක් ලබා ෙදනවා යයි කීම. ඉඩම් බලපතයක් ලබා 
ෙදනවා කිව්වත්, අවුරුදු ගණනාවක සිට තිබුණු සෑම රජයක්ම එය 
කීමට පමණක් සීමා කිරීම නිසා ඒ මිනිසුන්ට දැන් ඒ කථාව තිත්ත 
වී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු තිහක් දුක් විඳපු සිංහල, ෙදමළ හා 
මුස්ලිම් බහුතරයක් ඉන්න පෙද්ශයක් වන නැ ෙඟනහිර පළාතත්, 
සිංහල ජනතාව නැති වුණත් බහුතරයක් ෙදමළ සහ මුස්ලිම් 
ජනතාව ඉන්න උතුරු පළාතත් කියන පළාත්වලට විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කර ඉඩම් බලපත -ඔප්පු- ලබා ෙදන්න කියා මා 
අෙප් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

පශ්නවලට ඇහුම්කන් ෙදමින් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අෙප් 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙගනුත්, අෙප් ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා; අෙප් ජනතාවට 
ඉක්මනටම පානීය ජලයත්, වාරිමාර්ග කමත් ලබාදීලා, ෙහොඳට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් යුගයක් ඉදිරිෙය්දී බිහි කර ෙදන්න කියා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.32] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. මුළු රටත්, ජනතාවත්, ආර්ථිකයත් රාජපක්ෂ 
පාලනෙය් ආනිසංසෙයන්, ආනුභාවෙයන් ෙලඩ ෙවලා, ඔත්පල 
ෙවලා තිබුණා කියා පසු ගිය වකවානුව පුරාම -අය වැය කථාෙවන් 
පසුව- කැබිනට් අමාත වරු කිහිපෙදෙනක්ම පකාශ කළා. 
එතුමන්ලා කිව්වා, "ෙම් රෙට් ජනතාවට, ආර්ථිකයට ෙපෂර් එක, 
දියවැඩියාව, ඇදුම, වකුග ඩු ෙරෝග ආසාදනය, පක්ෂාඝාතය හැදිලා 
තිබුණා" කියා. "ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත්, ජනතාවත් පණ අදිමින් 
තමයි හිටිෙය්. ඒ සියල්ලන්ටම ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් 
ඉතාම විශිෂ්ට වූ පතිකාරයක් ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා" කියා 
එතුමන්ලා පැහැදිලි කළා. ඒක ඇත්ත. ඊට පසු දින -

2015.11.21දින-  "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පැහැදිලිව පළ කර 
තිබුණා, "බඩු මිල බස්සයි" කියා. කළ යුතු, ෙනොකළ යුතු, විය යුතු, 
ෙනොවිය යුතු, සහන, අසහන සියල්ලම එම පුවත් පෙත් පිටු 
ෙදකක් පුරා මහා පතරංග ජාතකය වාෙග් පළ කර තිබුණා. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් දැක්කාට පසුව  ජනතාවට අද ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව කථා කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය කථාව 
කියවන ෙකොට, දහසකුත් එකක් පශ්න මැද ජීවත් වන අෙප් රෙට් 
ජනතාව ෙලඩ ඇ ෙඳේ, පැදුෙර් ඉඳෙගන දෑස් දල්වාෙගන බලා 
සිටියා, "බලය නැති ෙවලා හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
වසර 20කින් පසුව පරණ අයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පිහිටවපු 
සභාග ආණ්ඩුෙව් අය වැෙයන් අෙන්, අෙප් ජීවිතවලට, අෙප් රටට, 
අෙප් දරුවන්ට, අෙප් පෙද්ශවලට ඉතාම යහපත් තත්ත්වයක් ඇති 
කරයි" කියා. අන්තිෙම්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? අය වැය කථාව 
අවසන් වන ෙකොට අපට ආරංචිය ආවා, ජනතාව මිය පරෙලොව 
ගිහින් කියා. ඊට පසුව ෙම් මිය පරෙලොව ගිය ජනතාවෙග් පශ්චාත් 
මරණ පරීක්ෂණය ෛවද වරු සිද්ධ කර තිබුණා. බැලුවාම 
ඔක්ෙකෝෙග්ම බඩත් සුද්ද ෙවලා තමයි මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  

අප කියන්න ඕනෑ ඉතිහාසය පුරාම ජනතාව මුළා කළ, 
රවට්ටපු, මහ මඟට ඇදලා දමපු ඔවුන්ෙග් අයිතීන් අමු අමුෙව් 
බෙලන් උදුරා ගත්ත කිසිම පාලකෙයකුට ෙහෝ පාලිකාවකට වැඩි 
කාලයක් රාජ  බලෙය් -ආණ්ඩු බලෙය්- ඉන්න ලැබුෙණ් නැති 
බව. තමන් බලයට පත් කළ ඒ ජනතාවම ඉතිහාසෙය් කුණු 
බක්කියට ඒ අය ඇදලා දමපු තත්ත්වයක් තමයි අප දකින්ෙන්. ඒ 
ගැන අපට තිෙබන්ෙන් කාලකණ්ණි සතුටක් ෙනොව කනගාටුවක් 
සහ සංෙව්ගයක්.  

2015 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දා රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශනය තුළින් 2016 වසර සඳහා වන 
අය වැයට අඩිතාලම දමා තිෙබනවා කියා අය වැය කථාෙව් 3වැනි 
පිටුෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එමඟින් එතුමා පහත සඳහන් 
මධ  කාලීන උපාය මාර්ග ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහි කරන්ෙන්, ආදායම් ඉහළ නංවන්ෙන් 
කාෙගද? ජනතාවෙග්ද එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග්ද කියා මම අහනවා. ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කිරීම; ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ ම 
පාන්තිකයින්ටත්, රජෙය් ෙසේවකයින්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම; 
ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් බිහි කිරීම තමයි එතුමාෙග් 
මධ  කාලීන සැලසුම් වන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්ම 
කියාත්මක වන්ෙන් සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් තුළ කියන 
එක එතුමා පැහැදිලි කර තිෙබනවා. ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලීනව කථා බහ කළා. අපි කියන්න 
ඕනෑ, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක පධාන ලක්ෂණ හයක් 
පවතින බව. ජනතා මිතශීලී ආර්ථිකයක් විය යුතුයි, ආර්ථිකෙය් 
පජාතන්තවාදය තිබිය යුතුයි, සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් තිබිය යුතුයි, 
ආර්ථිකය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කළ යුතුයි, පරිසරය ආරක්ෂා 
වීම තිබිය යුතුයි, ආදායම් ෙබදී යාෙම් විෂමතාව යනාදිය සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක මූලික ලක්ෂණ ෙවනවා. රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කියපු ෙද්වල්ද දැන් ෙම් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
කියා අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. එෙහම තත්ත්වයක් ෙම්  රෙට් 
තිෙබද්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙයෝජනාව පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.  

අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත් 2015 වසෙර් අය වැය හිඟය 
රුපියල් බිලියන 675යි, රුපියල් ෙකෝටි 67,500යි. 2016 වසෙර් 
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 740යි, රුපියල් ෙකෝටි 74,000යි. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 
ෙම් හිඟය රුපියල් බිලියන 65යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
6,500ක්. ෙමන්න ෙම් අය වැය හිඟය පියවන්න අෙප්ක්ෂිත 
ආදායම් ලබා ගන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවාද කියා අපි අහනවා. 
බඹරා මල ෙනොතලා ෙරොන් ගන්නා ආකාරෙය්  හැකියාවක් ෙම් 
පාලකයන්ට තිෙබනවාද කියා අපි පශ්න කරනවා. ඉතිහාසය පුරාම 
ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණු කිසිම පාලකෙයක්, ෙම් රට පාලනය 
කරපු කිසිම පාලකෙයක් ඒ විධිෙය් වැඩ කටයුත්තක් අද වන 
තුරුත් කර නැහැ. අතීතෙය්දී වසර 31ක් පුරා ෙම් රට පාලනය 
කරපු ආණ්ඩුවක් තමයි අද ෙම් තිෙබන්ෙන්. කැෙල් මාරු වුණාට 
ෙකොටියාෙග් පුල්ලි මාරු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කථාව අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න 
ෙමතුමන්ලාටත් බැහැ කියන එක පැහැදිලියි. අපි විශ්වාස කරනවා, 
අෙප්ක්ෂිත ආදායම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියා. එය ලබා ගන්න 
වර්තමාන ආණ්ඩුවට ඵලදායක වැඩ පිළිෙවළකුත් නැහැ. ෙම් 
තුළින් තව තවත් වියදම් වැඩි ෙවනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය වශෙයන් ණය ගන්න සිදු 
ෙවනවා. එම ණය ෙගවන්න නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් සහ 
ඉලක්කයක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවාද කියා අපි අහනවා. ෙම් 
ෙදපිරිසටම ඉතිහාසය පුරාම උපකමික වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. වර්තමානෙය්ත් නැහැ, 
අනාගතෙය්ත් නැහැ. එයින් සිදු වන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි. මුළු රටත්, ජනතාවත් බරපතළ ණය උගුලක හිර 
ෙවනවා. ඉන්  මිෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවලට කරන්න තිෙබන එකම 
ෙදය රාජ  ෙද්පළ සහ රාජ  ආයතන ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම් 
අන්න ඒවා  විකිණීම, ෙවන්ෙද්සි කිරීම පමණයි. පුහුණ ශමය, 
ස්වාභාවික සම්පත්, නව ෙසොයා ගැනීම්වල අයිතිය -ෙප්ටන්ට් 
බලපතය- විෙද්ශිකයන්ට විකුණලා ඒෙකන් මුදලක් ෙසොයා ෙගන 
තමන්ෙග් බඩ වියත රැක ගන්න තමයි ෙම් පාලකයන් හැමදාමත් 
පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 1978 වසෙර් ඉඳලා  2015 වසර 
දක්වා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිසම කෙළේ ෙවන ෙමොකුත් ෙනොව 
විකිණිල්ල, බදු දීම වාෙග්ම ආයතන විනාශ කිරීම. ආයතන හා 
ෙසේවා සහ මිනිස ්ශමය මහා පරිමාණ ෙලස විකිණීම තුළින් තමයි 
තමුන්නා න්ෙසේලාෙග් විළි වහ ගත්ෙත් කියා මම කියනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් සම්පත් පිළිබඳව, මිනිසුන්ෙග් 
අයිතීන් පිළිබඳව  මිල නියම කිරීමක් කළා මිස කවදාවත් ඒවාෙය් 
වටිනාකම් පිළිබඳව තක්ෙසේරු කෙළේ නැහැ. ඔස්කා වයිල්ඩ් කියන 
පාඥයා කියලා තිෙබනවා, "නරුමයා යනු සෑම ෙද්කම මිල දන්නා 
එෙහත් වටිනාකම ෙනොදන්නා අෙයකි" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදෙගොල්ලන්ම පසු ගිය අවුරුදු 67 පුරාම කෙළේ විකිණිල්ල සහ 
මිලදී ගැනිල්ල මිස  මිනිසුන්ෙග් වටිනාකම් සහ රෙට් 
වටිනාකම්වලට සහෙයෝගයක් ලබාදීම ෙනොෙවයි කියන කාරණය 
මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් රෙට් සංවර්ධනෙය් 
තරම ෙමොකක්ද කියලා අපට ෙත්ෙරනවා. වසර 67ක් පුරාම  අෙප් 
රට දැවැන්ත ණය උගුලක හිරෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ගත්ත 
ණයට වාරික හා ෙපොලිය ෙගවීම අද අර්බුදයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙවෙළද ෙශේෂය බරපතළ විධියට කඩා වැටිලා තිෙබනවා. විෙද්ශ 
සංචිත අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය මුදල - රුපියල - අවපමාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 133ක් වුණු ෙඩොලර් 
එක 2015 අවුරුද්ද වනෙකොට රුපියල් 144ක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙඩොලර් එෙක් අගය රුපියල් 150 දක්වා නගින්න 
පුළුවන්. රුපියල ඔෙහේ පාෙවන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒකයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපකමය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි.     

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒකපුද්ගල 
ණය පමාණය ෙම් වන විට බරපතළ විධියට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

අද අෙප් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් 
කියන ෙබ්දයකින් ෙතොරව කුඩා දරුෙවකු පවා රුපියල් 
3,70,000ක ණයකාරෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොයි 
තරම් ආඩම්බරද අපට? ෙමන්න ෙම් වාෙග් බරපතළ විධිෙය් ණය 
උගුලක අපි සිර ෙවලායි ඉන්ෙන්. අෙප් රෙට් පාලකයන් ජනතාව 
ණය උගුලක හිර කර තිෙබනවා. 1950 ඉඳලා 2005 දක්වා වසර 
55 තුළ ගත්ත ණය වාෙග් තුන් ගුණයක් ණය ගත්තා, ෙම් රට 
සංවර්ධනය කරන්නයි කියලා රාජපක්ෂ පාලනය. 2005 ඉඳලා 
2014 දක්වා - වසර නවය තුළ - ඊනියා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යන්ෙන්ත් ඒ පාෙර්මයි - ඒ පීල්ෙල්මයි -. ඒ ගමෙන් කිසිදු 
ආකාරයක ෙවනසක් කරන්ෙන් නැහැ.  

2014 ෙදසැම්බර් වනවිට රුපියල් බිලියන 7,390ක් වුණු ණය 
පමාණය 2015 ජූලි වනවිට - මාස හතක් තුළ - රුපියල් බිලියන 
7990.8ක් බවට පත් කළා. රුපියල් බිලියන 600ක - රුපියල් 
ෙකෝටි 60,000ක - තවත් ණය ගත්තා. ෙමන්න ෙම් අනුව අපට 
ෙපෙනනවා, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විෙද්ශ රටවලින් ණය ගත්ෙත් 
ඉහළ ෙපොලී අනුපාතයකට බව. තවමත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ ණය 
ෙගවනවා; ඒ ණය පැටවු ගහනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපහාස 
මුඛෙයන් කථා කරපු තමුන්නාන්ෙසේලා වර්තමානෙය් කරන්ෙන්ත් 
ඒ ෙද්මයි. එහි කිසිම ආකාරයක ෙවනසක් නැහැ. 2015 මැයි 
මාසෙය් ආණ්ඩුව ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් දක්වා සියයට 6.85ක 
ෙපොලියට ණය ගත්තා. ෙවනසක් නැහැ, තකට තක; එකට එක. 
කිසි ෙවනසක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කසාය බීපු ෙගොළුෙවෝ 
වාෙග් ඔෙහේ ඉන්නවා, නෑසු කන් ඇතිව.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වනෙකොට ෙබොර 
ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 48ක්  බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එය 
ඉතාමත්ම අවම මිලක්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු 
වීෙමන් ලැබුණු වාසිය වූ ෙඩොලර් බිලියන 830 ඉතුරුව තිබියදී පවා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අධික ෙපොලියට ණය ගත්තා. ෙම් ගත්ත ණය හා 
ෙපොලී ෙවනුෙවන් මාස හතකට රුපියල් බිලියන 784.3ක් ගණෙන් 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත කථාව.  

අද අෙප් රෙට් අපනයන ෙවෙළඳාම දැඩි විධියට කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. 2005 අවුරුද්ෙද් අපනයන ෙවෙළඳාෙම් කඩා වැටීම 
GDP එෙක් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට 26යි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
එය සියයට 14.9ක් වුණා. 2005 ෙඩොලර් මිලියන 2517.2ක්වූ 
 ෙවෙළඳ ෙශේෂය 2014 වන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන  8,287ක් බවට 
පත් වුණා. ෙවෙළඳ  ෙශේෂෙය් පරතරය සියයට 400කින් වැඩි වුණා. 
අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ ෙශේෂය ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයකට වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් ආර්ථිකය බිඳ 
වැෙටනවා. මිනිසුන්ෙග් කය ශක්තිය හීන ෙවනවා. මිනිසුන්ෙග් 
ආදායම් සැපයීෙම් මාර්ග අෙහෝසි වනවා. කිසිදු ආකාරයක 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැහැ. රෙට් ආර්ථිකෙය් ජාතික ස්වභාවය 
තමුන්නාන්ෙසේලා මුළුමනින්ම විනාශ කරලා. ඒකට පස්ස 
හරවලායි තිෙබන්ෙන්.  

2015 වසෙර් පසු ගිය මාස 8 තුළ අපනයන අදායම ගත්තාම,  
ෙඩොලර් බිලියන 7,147යි. ආනයන වියදම ෙඩොලර් බිලියන 
12,559යි. ෙවෙළඳ ෙශේෂය ෙඩොලර් බිලියන ඍණ 5,412යි. 
ෙවෙළඳ ෙශේෂය සියයට 5කින් පහතට වැටී තිෙබනවා. එය 
බරපතළ පශ්නයක්. ෙමන්න ෙම් සාධකත් එක්ක අපි අහනවා, 
"අඩුම ගාෙන් ඉස්සරහාට අඟලක්වත් අඩිය තබන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් ෙවයිද?" කියලා. ෙම් තත්ත්වය 
පියවාගන්න, ෙම් තත්ත්වය අෙහෝසි කරන්න, නැත්නම් 
අතිකමණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළ සාධනීය ලක්ෂණ, වැඩ පිළිෙවළක්, 
පතිපත්තියක් ෙහෝ කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය ණය පමාණය ගත්තාම, 1950දී රුපියල් මිලියන 529ක් 
වුණා. විෙද්ශීය ණය රුපියල් මිලියන 125ක් වුණා. මුළු ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 654ක් වුණා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, 1950දී ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 86.73යි. 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2014වන විට ෙද්ශීය ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 4,277,783යි. විෙද්ශීය ණය පමාණය 
රුපියල් මිලියන 3,113,116යි. මුළු ණය පමාණය 7,390,899යි. 
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 358,433.51යි. ෙමන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සහ ශීලනිප වසර 67ක පාලනෙය් අපූර්වතම 
පතිඵල. මිනිසුෙන්,  ෙම්වා අසනු මැනවි! කියලා මා සැමට 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක පුද්ගල බදු බර 
ගත්තාම, 1950 රුපියල් 72.14ක් වුණා. නමුත්, 2014 වන ෙකොට 
ෙම් පමාණය රුපියල් 50,815ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න අපි 
ලබාපු සංවර්ධනය; අපි ආපු ගමන. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආපසු 
හැරිලා බැලීමක් කළාද, නැද්ද කියලා අපි ෙම් රෙට් 
පාලකයන්ෙගන් අහනවා. රුපියල අවපමාණය වීම ඉතාමත්ම 
බරපතළ විධියටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2001 US Dollar එකක් 
රුපියල් 93.16ක් වන ෙකොට, 2015දී US Dollar එකකට රුපියල් 
144.1ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩොලරය 2010 ෙදසැම්බර් 
31වන දා රුපියල් 112.02ක් වුණා. 2014 ෙදසැම්බර් 31වන දා 
රුපියල් 133.37ක් වුණා. වසරක් ඇතුළත සියයට 19කින් 
රුපියෙල් අගය ක්ෂය වුණා; රුපියෙල් අගය අඩු වුණා; රුපියල 
අවපමාණය වුණා. ෙම්ෙක් පතිඵල ලැෙබන්ෙන් කාටද? අෙප් 
ආර්ථිකයට ෙම්ෙකන් පතිඵල ලැෙබනවා. රෙට් ජනතාවෙග් 
ජීවිතයට ෙම්ෙකන් පතිඵල ලැෙබනවා. විෙද්ශීය සංචිත අඩු වීමට 
ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. ඊළඟට ජනතාවෙග් කය ශක්තිය පහළ 
යෑමට ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතිරි කිරීම් අඩු වීමට 
ෙම්ක ෙහේතුවක් වනවා. රුපියල අවපමාණය වීම තවත් ෙබොෙහෝ 
කරුණු කාරණාවලට බලපාන අතර, ෙම් තුළින් රෙට් ආර්ථිකය 
අවපක්ෂයට යෑමත්, රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතය අවපක්ෂයට යෑමත් 
සිද්ධ වනවාය කියන එකත් මා කියන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අත වශ  ආහාර දව  
සඳහා සාමාන  පවුලකට යන වියදම තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. 
අපි ගත්ෙතොත් 1980 වර්ෂෙය්දී සාමාන  පවුලකට යන වියදම 
රුපියල් 801යි. 2010දී රුපියල් 13,267යි. 2013දී රුපියල් 
15,651යි. බලන්න ෙකොයි තරම් ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. සංවර්ධනෙය් පතිඵලද අපි ෙම් භුක්ති විඳින්ෙන් කියලා, 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ෙම් වන ෙකොට ෙපොල් 
ෙගඩියක් රුපියල් 70යි. ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ ගෑම් එකක් රුපියල් 
160යි. පරිප්පු කිෙලෝ ගෑම් එකක් 215යි. පසු ගිය සතිෙය් මා 
ආර්පිෙකෝ එෙකන් ගත්තා, රුපියල් 215යි. නමුත් කියනවා, 
සෙතොෙස රුපියල් 130ට පරිප්පු තිෙබනවායි කියලා. මා නම් 
දැක්ෙක් නැහැ, ඒ පරිප්පු ෙමොනවාද කියලා.  [බාධා කිරීම්] රුපියල් 
215යි, ආර්පිෙකෝ එෙක් මයිසූර් පරිප්පු කිෙලෝ එකක මිල. [බාධා 
කිරීම්]  ෙමන්න තිෙබනවා, ඒ ඇසුරුම. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සෙතොසට යන්න. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සෙතොෙස තිෙබන්ෙන් ෙමොන පරිප්පුද කියලා මා දන්ෙන් 

නැහැ. මා ගත්ත ඒවා ගැනයි මා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] ඒක 

ෙන්න්නම්. ඒ සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් දමලා තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙන්.  

2013 මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා ඇත්ත කථාවක්. 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා 2014 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියලා 
තිෙබනවා, හතර ෙදනකුෙගන් යුක්ත රජෙය් ෙසේවකයකුෙග් 
පවුලකට මාසයකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 51,524ක් අවශ  
වනවාය කියලා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා තමයි එෙහම කියලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක කරට අත 
දාෙගන ඉතා යහතින් ජීවත් ෙවනවා. අද ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
සමාජෙය් බිඳ වැටීම ඉතා බරපතළ විධියට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, 
පසු ගිය වසර 67 පාලන කාලෙය් පතිඵලයක් විධියට.  

ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 0.5ක් -ලක්ෂ 1ක්- අද මත් 
කුඩු පරිහරණය කරනවා. රෙට් ජනගහනෙයන් ලක්ෂයක් -සියයට 
0.5ක්- අද මත් කුඩුවලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
අපරාධයක්. ෙම් අය අතර තරුණ තරුණියන්, වැඩිහිටියන් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සෑම නිෙවස් 50කින්ම එක නිවසක මත් කුඩු 
ඇබ්බැහි වීමට ලක් වූ ෙකෙනක් ඉන්නවා. ලංකාෙව් තිෙබන සෑම 
නිෙවස් 50කින් එක නිවසක  මත් කුඩුවලට ඇබ්බැහි වුණු 
ෙකෙනක් අද ජීවත් ෙවනවා.  

ෙලෝකෙය් ආයු අෙප්ක්ෂා ගණනයට අනුව අපි ඉන්ෙන්  
84වැනි ස්ථානෙය්. මිනිසුන් ශීඝෙයන් මිය යන රටවල් අතරට 
අෙප් ලංකාවත් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය අපි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ලක්ෂ 220ක් ඉන්න ෙම් රෙට් වසරකට 
බාහිර ෙරෝගී අංශෙය් - OPD - පතිකාර ලබනවා, ලක්ෂ 500ක්.  ඒ 
වාෙග්ම සෑම වසරකම ලක්ෂ 60ක් ෙරෝහල්වලට ඇතුළු ෙවලා 
ෙන්වාසික පතිකාර ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙප් රෙට් 
නිවාස එක්ලක්ෂ විසිදහසක අවශ තාවක් වසරින් වසර මතු 
ෙවනවා.  

ස්තී දූෂණ පිළිබඳවත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. අද බලන්න, 
සමාජය ෙමොන තරම් බිඳ වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. අෙප් සංස්කෘතිය මුළුමනින්ම අද ගරා වැටීමට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 2004 වසර තුළ ස්තී දූෂණ 95ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
එක වසරක් තුළ ස්තී දූෂණ 95ක් වාර්තා වනවා.  2013 ෙම් 
පමාණය 243යි. 2015 වසෙර් වයස අවුරුදු 4 සිට 70 දක්වා වූ 
අයෙගන් -පසු ගිය දවස්වල ෙසේයා දැරියෙග් සිදුවීම ඔබතුමන්ලාට 
මතකයිෙන්?- දිනකට අට ෙදනකු දූෂණයට ලක් වී තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, පැය තුනකට එක් ෙකනකු ගණෙන් ස්තී රත්න 
ෙකෙළසනවා; දූෂණය කරනවා.  

සිය දිවි හානි කරගැනීම් අතින් ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය්  රටවල් 
172න් අපි හතරවැනි තැන හිමි කරෙගන තිෙබනවා. වයස අවුරුදු 
12 සිට 70 දක්වා ස්තී  පුරුෂ  ෙභ්දයකින් ෙතොරව දිනකට 14 
ෙදෙනක් සිය දිවි හානි කර ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, පැය ෙදකකට 
එක්ෙකනා ගණෙන්. ෙම්වා ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට්. ෙවන 
ෙකොෙහේවත් ෙනොෙවයි.  වසරකට 5,200ක් ෙම් විධියට සිය දිවි 
හානි කර ගන්නවා. ග ෙඟ්, මුහුෙද්, ඇෙළේ ෙදොෙළේ, ෙකෝච්චියට, 
බස් එකට පැනලා, වහ බීලා, එෙහම නැත්නම් ෙදමට කාලා ෙම් 
විධියට  විවිධාකාර කමවලින් තමන්ෙග් ජීවිතය විනාශ කර 
ගන්නවා. අපි ෙහොයන්න ඕනෑ ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. 
කිසිම ෙකනකු කැමැත්ෙතන් තමන්ෙග් ජීවිතය විනාශ කර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට බරපතළ විධිෙය් සමාජ, ආර්ථික ගැටලු 
පාදක ෙවලා තිෙබනවායි කියන එක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

දිනකට නීත නුකූල විවාහ  500ක් අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා, 
මානව වර්ගයාෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 500න් එක දිනකට 200 
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ෙදෙනක් විවාහය කටු ගාලා divorce ෙවනවා. ඒ ඇෙඟ් අමාරුවට 
ෙනොෙවයි, බරපතළ සමාජ ආර්ථික පශ්න නිසා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
අයට ජීවිතය එපා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ෙම් කරුණු 
සැලකිල්ලට ගත යුතුය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, විවාහය බිඳී යෑම නිසා පීඩාවට සහ මානසික 
ගැටලුවලට ලක් වුණු පවුල් 70,000ක් අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවනවා. 
විවාහය බිඳී යෑම නිසා අනාථභාවයට පත් වුණු පවුල් 70,000ක් 
ජීවත් ෙවනවා.  ඔබතුමා නීතිඥෙයක් නිසා දිස්තික් උසාවිවලට 
ගිහිල්ලා බලන්න. ලංකාෙව්  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව පුදුමාකාර විධියට විවාහය කඩා වැටීම නිසා තරුණ 
තරුණිෙයෝ විශාල වශෙයන් දික්කසාද ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් අසතුටින්- 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
වැඩිපුර විවාහ බිඳ වැෙටන්ෙන් ධනපති පන්තිෙය්. දුප්පතුන් 

දික්කසාද ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ආර්ථික පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අෙන් ෙම්, ඔබතුමා වලිෙග් උස්සන්ෙන් නැතිව ඉන්නෙකෝ. 

ඔබතුමාට ෙමොකක්වත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවා දුන්නත්, 
ෙමොෙළේ ෙදන්න බැහැ ෙන්. වාඩිෙවලා ඉන්න ෙකෝ. ෙමොෙළේ උඩ 
වාඩිෙවන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමොෙළේ අර්ශස් ඇති. 
ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ෙලෝකෙය් අසතුටින්, අසහනෙයන්, ආතතිෙයන්, 
කලකිරීෙමන් ජීවත් වන මිනිස්සු ඉන්න රටවල් අතරින් අපි 
ඉන්ෙන් අංක එෙක්. අපි ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

 මහා විනාශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය 
නිසා වසරකට අෙප් රෙට් පුරවැසියන් 2,500 ෙදෙනක් මිය යනවා. 
අපි ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට්, ෙවන 
ෙකොෙහේවත් ෙනොෙවයි. 

  අද ෙම් රෙට් වන ගහනය තිෙබන්ෙන් සමස්ත භූමි 
පමාණෙයන් සියයට 28.5යි. ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩි වන 
ජනගහනයට සාෙප්ක්ෂව, ඒ අවශ තා සැපයීමට අපි අෙප් 
පැත්ෙතන් නිසි පරිදි බිම් කළමනාකරණය ෙනොකිරීම නිසා සෑම 
වසරකම සියයට 0.5ක වනෙපත් විනාශ ෙවනවා.  
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනුදැනුම ඇතිව සිදු වන ෙම් මහා වන 
විනාශය නිසා ෙම් අයුරින් වන ෙපත් ඉවර වුෙණොත් වසර 57කදී 
අෙප් දිවයින, අෙප් ෙකොෙදව්ව, අෙප් මාතෘ භූමිය නියඟෙයන් 
විනාශ වුණු කාන්තාරයක් බවට පත් ෙවනවා.  

තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. එක දිනකට සතුන් හපා 
කෑම්වලින්, සර්ප දෂ්ඨ කිරීම්වලට ලක් වීෙමන් 1,000ක් 
ෙරෝහල්ගත ෙවනවා. එක් වසරකදී 3,65,000ක් ෙම් විධිෙය් 
ආපදාවට ලක් ෙවනවා. මා ෙම් කිව්ෙව් අපි ජීවත් වන පුංචි 
ෙකොෙදව්ෙව් වසර 67ක පාලනය තුළ ජනතාව විඳපු අත් දැකීම් සහ 
සමාජෙය් පිරිහීම්. ෙම්වා කිව්ෙව් කාටවත් මඩ ගහන්නවත්, එෙහම 
නැත්නම් ෙවන ෙමොනවා හරි මදි පුංචිකමක් කරන්නවත් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, මා ෙම් ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ ා දත්තවලට සාෙප්ක්ෂව රෙට් සංස්කෘතික, සමාජ  පිරිහීම 
නැති කරන්න පුළුවන් විධිෙය් මාහැඟි, පශස්ත ෙයෝජනා සහ කියා 
මාර්ග ෙම් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනය තුළ තිෙබනවාද 

කියලා. ෙම් තුළ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්  
තිෙබනවාද කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් පශ්න කරනවා.  

වර්තමානෙය් බඩු මිල පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා. 
බඩු මිල අඩු කළාය කිව්වා.  මම කියන්ෙන් ඒක පට්ටපල් 
ෙබොරුවක්. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න ෙකෝ. ෙම් වන විට 
සෙතොෙසේ හාල්මැස්සන් කිෙලෝවක් රුපියල් 380ට ලබා ෙදනවා. 
නව මිල කීයද? තමුන්නාන්ෙසේලා මිල අඩු කළාට පස්ෙසේ නව මිල 
යටෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 416කට. ඉතින් අඩු ෙවලා නැහැ ෙන්. දැනටත් 
සෙතොෙසේ හාල්මැස්සන් කිෙලෝවක් රුපියල් 380යි. නමුත් නව අය 
වැෙයන් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන අඩු මිල රුපියල් 
416යි! ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගිකයාට රුපියල් 36ක ශුද්ධ 
ලාභයක් තිෙයන්න ඕනෑ, ෙන්. නැහැ ෙන්, අලාභයක් ෙන් 
තිෙයන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සෙතොෙසේ පරිප්පු කිෙලෝවක් රුපියල් 
130ට තිෙබනවා. නමුත් ඉදිරිෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා පරිප්පු 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන සහන මිල රුපියල් 169යි. රුපියල් 
130ට වඩා රුපියල් 169 ෙපොඩියි, ෙන්ද? 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන බඩු මිල ගැන 
මා කියන්නට ඕනෑ. මා මුලදීත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙපොල් ෙගඩියක් 
රුපියල් 70යි. ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 160යි. මා අර 
කියපු කෙඩ් මයිසූර් පරිප්පු කිෙලෝ එක රුපියල් 215යි. ෙබෝංචි 
කිෙලෝ එක රුපියල් 400යි. කැරට් කිෙලෝ එක රුපියල් 350යි. 
වම්බටු කිෙලෝ එක රුපියල් 200යි. අමුමිරිස ්කිෙලෝ එක රුපියල් 
1,000යි. කාලා වෙරල්ලා! ඔබතුමන්ලා කරපු ෙසොච්චම්  මිල අඩු 
කිරීම මිනිසුන් සතුටු කරන්න දුන්නු ෙටොෆියක් මිසක්, ෙවනත් 
ෙමොකවත් ෙනොෙවයි කියන එක මා ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ඒ බඩු මිල අඩු කිරීෙම් පාඩුව ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන් කෙළේ, රුපියල් මිලියන 3,000යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 30යි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට වඩා 
බදුවලින් අය කරන හැටි මා පැහැදිලි කර ෙදන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරපු බදු පතිපත්තිය හරියට කිරි කළයට ෙගොම තැම්බක් 
දැම්මා වාෙග්  කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාවලින් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආර්ථිකෙය් විෂමතා සමතුලිත කිරීම ෙනොෙවයි. 
අප විශ්වාස කරනවා, ෙමයින් අසමතුලිතතාව තවතවත් වර්ධනය 
වනවා කියලා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැෙයන් විවාහ ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කළා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති. ඊට සමානවම තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් වාහනවලට  දුම්  සහතිකය නිකුත් 
කිරීම සඳහා අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි 
කරමින්, රාජපක්ෂ මහත්මයා විවාහ ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව 
ඉහළ දමමින් කරපු ෙද්ම කරලා තිෙබනවා.  එකට එක, තකට තක 
ෙසේ ගැළෙපන හැටි බලන්න.     

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
පසුව එම ගාස්තුව ෙවනස් කළා; අඩු කළා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අඩු කළා!  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
කුමන ඒවාෙය්ද අඩු කෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙරෝද හතෙර් 

ඒවාෙය් අඩු කළාද?  
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
නැහැ, නැහැ.  ඒ ගැන ෙනොෙවයි අපි කිව්ෙව්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පිස්සු කථා කරන්න එපා. ඇයි ඔච්චර කෙඩ් යන්ෙන්?  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අපි කෙඩ් යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔෙහොම කෙඩ් යන්න එපා. වාහන මිල ඉහළ ගියා. යතුරු පැදි, 

three-wheelers, hybrid කාර්, වෑන් ආදිෙයහි මිල ඉහළ ගියා. 
සාමාන  ජනතාවට අමාරුෙවන් ෙහෝ වාහනයක් ගන්න තිබුණු 
අවස්ථාව තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පූර්ණෙයන් නැති කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් බදු ආදායෙම් වැඩි 
ෙකොටසක් තිෙබන්ෙන් වක බදු.  ඍජු බදු ඉතාම අඩුයි.  
ව ාපාරිකයන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම්  ඍජු බදු ෙනොෙගවා 
පැහැර හරින්න. නමුත් වක බදු ෙමොනම ආකාරයකටවත් 
ෙනොෙගවා පැහැර හරින්න බැහැ. ඒෙකන් වැෙටන්ෙන් සාමාන  
ජනතාවයි; ඒෙකන් වදින්ෙන් සාමාන  ජනතාවටයි; ඒෙකන් 
ෙබොක්ක රත් වන්ෙන් සාමාන  ජනතාවෙග්යි කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආකාරයට  ඉතාම දරුණු විධියට, 
අසාධාරණ විධියට, අයුක්තිසහගත විධියට බහුතරයක් ජනතාව 
මත වක බදු පැටවීම අසාධාරණයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
එෙහම නම් බදු අය කරගත යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද? රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා නිරන්තරෙයන් කියනවා ෙන්, "ලිච්ඡවි රජදරුෙවෝ 
7,707ක් විශාලාෙව් සිටියා. ඒ ලිච්ඡවි රජවරු ජනතාවෙගන් බදු අය 
කෙළේ, බඹෙරක් මල ෙනොතළා ෙරොන් ගන්නා ෙසේ" කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් අන්න ඒ විධියටම ෙම් වැෙඩ් කර තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොමද  කර තිෙබන්ෙන්? මල විනාශ කරලා. එෙහම ෙන්ද? 
ආණ්ඩුෙව් සිටින මැති ඇමති බඹරු පිස්සු ෙකළිනවා. මිනිසුන්ට 
දීලා තිෙබනවා කර්පට් ෙවන්න. එෙහම ෙන්ද? ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙමන්න ෙම් විධියට ෙල් මාපිල්ලු 
වාෙග් ජනතාවෙග් සාරය මාරයා විධියට උරාෙගන බීලා ජීවත් 
ෙවන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය 
දුර්දාන්ත කියා කලාපෙය්, නායකත්වෙය් තිබුණු අමෙනෝඥකම් 
නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා වසර 20ක් -ෙපොඩි කාලයක් 
ෙනොෙවයි- තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් නැතිව ඇඬු කඳුළින් සිටිෙය්. 
[බාධා කිරීම්] බලය ලබා ගත්තාට පසුව දැන් අඩුම ගණෙන්  අන්න 
ඒ මිනිසුන්ට ෙහෝ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මැදිහත් වන්න 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් බදු 
පතිපත්තිය, රාමුවට අනුව පින්තූරය සකස් ෙනොවුණු බදු 
පතිපත්තියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය, 
අසාර්ථකභාවෙයන් ෙකළවර ෙවලා තිෙබනවා.  

බදු අය කිරීම ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. 2015දී ඍජු බදු 
සියයට 19යි; වක බදු සියයට 81යි. 2016දී ඍජු බදු  සියයට 15යි. 

වක බදු සියයට 85යි. ඒ වාෙග්ම ෙර්ගු බදු සියයට 15කින්, VAT 
එක සියයට 11 සිට සියයට 12.5ක් දක්වා,  PAL  එක සියයට  5-
10  දක්වා,  NBT  එක  සියයට 2 -4 දක්වා  වැඩි කර තිෙබනවා. 
ෙමයින්  අසහනයට පත් වන්ෙන්  ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, 
රෙට් ජනතාවය කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි 
කරන්නට  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, බදු ආදායම  සලකා 
බැලුෙවොත්, 2012දී මුළු ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ 
එෙකොෙලොස් දහස් අටසීයයි කියලා ෙපෙනනවා. එයින් බදු 
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි අනූ දහස් නවසියයි.  ඒ කියන්ෙන්, 
සියයට 80ක්.  බදු ෙනොවන ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ 
හාර දහස් තුන්සියයි. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 20ක්.  2013 වර්ෂෙය්  
මුළු ආදායම රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ  විසි දහස් හාරසියයි. බදු  
ආදායම රුපියල්  ෙකෝටි එක්ලක්ෂ හයසියයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
එක්ලක්ෂ තුන්දහස් ෙදසීයයි. 2014දී සමස්ත ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි එක් ලකෂ හතළිස් හත්දහස් අටසියයි. බදු ආදායම රුපියල් 
ෙකෝටි  එක්ලක්ෂ විසිඅට දහස් හාරසියයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ  විසිහය දාහයි. 2015 සමස්ත ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි  ෙදලක්ෂ හාරදහස් හත්සියයි.  බදු ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් පන්සිය අසූහතරයි. බදු ෙනොවන ආදායම 
රුපියල්  ෙකෝටි  තුන්සිය හැත්තෑ අටයි. 2016 අෙප්ක්ෂිත බදු 
ආදායම ඉතාමත්ම බරපතළයි. මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි කළා. ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා  බදු  අය කර 
ගන්නට උත්සාහ කරනවා වාෙග්ම,  2016 ෙම් ආණ්ඩුව විදුලිබල 
මණ්ඩලෙයන් රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් අටසියයක බදු ආදායමක් 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් අනුව දුරකථන ගාස්තුවත් ඉහළ යන බව 
මතක තබා ගන්න. ඒක වළක්වන්නට බැහැ.  

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් රුපියල් ෙකෝටි නවදාහක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බද්ද සියයට 2 සිට සියයට 4 දක්වා 
වැඩි කළා. වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් රුපියල්  ෙකෝටි 
තුන්දාහක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ බද්ද  සියයට 5 සිට 
සියයට 10 දක්වා වැඩි කළා. දුරකථන  ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන් 
රුපියල් ෙකෝටි හාරසියයක් අෙප්ෙක්ෂා කරනවා. VAT එක 
සියයට 11 සිට සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කළා.  ෙවනත් ගාස්තු හා 
අයකිරීම්  රුපියල් ෙකෝටි හත් දහස් පන්සියයි. ෙම්ක නිසා සිදු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න. 
විෙද්ශීය රටවල සිටින  අයට  ෙද්ශීය වශෙයන් ගන්නා දුරකථන 
ඇමතුම් සඳහා ගාස්තු  වැඩි කරනවා. ෙම් තුළින් ලක්ෂ 20කට 
වැඩිෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආදායම ෙසොයනවා. ෙඩොලර් 25 සිට 
30 දක්වා ගාසත්ු වැඩි කර තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග  පමණක් 
ෙසේවය කරනවා සියයට 7.5ක්. ෙම් අයෙගන් සියයට 2.5 සිට 
සියයට 15ක්  දක්වා බද්ද වැඩි කර තිෙබනවා.  

උප්පැන්න, මරණ, විවාහ, වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු, 
තක්ෙසේරු ගාස්තු, විශාල වශෙයන්  වැඩි කර තිෙබනවා. එදා 
මහින්ද  රාපපක්ෂ ආණ්ඩුව  ෙර්ස් කාර් මිල අඩු  කළා වාෙග්  
තමුන්නාන්ෙසේලා අද අධි සුෙඛෝපෙභෝගි වාහන, ෙර්ස් ෙබෝට්ටුවල 
මිල අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් සාමාන  වාහනවල මිල බරපතළ 
විධියටම වැඩි කර තිෙබනවා. සිදු වී තිෙබන්ෙන් බහුතරයක් වූ  හුදී 
ජනතාවෙග් පහන් සංෙව්ගය තමුන්නාන්ෙසේලා  මුළුමනින්ම 
අමතක කර දමා තිබීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාමත් සැලකුෙව් 
ධනපතියන්ට, ෙකෝටිපතියන්ට  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හාම්පතුන්ට 
විතරයි කියන එක අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ලක්ෂ 10ට වැඩි සෑම තැන්පත්කරුෙවකුෙගන්ම  සියයට 
2ක  ගාස්තුවක් අය  කරනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවාවලින්  2015 
වර්ෂයට වඩා 2016 වර්ෂෙය්  රුපියල් ෙකෝටි තුන්දාහක බදු 
ආදායමක් ෙසොයා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව, උපෙත් සිට මරණය 
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දක්වාත් ඊට උපෙයෝගි කර ගන්නා භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල බදු වැඩි 
කළා. 1848දී ෙටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරයාෙග් කාලෙය් සුනඛ බද්ද, 
ඉස්ෙතෝප්පු බද්ද අය කළා වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ ෙද් 
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ දැන් ඒ කටයුත්ත ඒ වාෙග්ම කරෙගන යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමයින් සෑහීමකට පත් ෙනොවී අන්තිෙම්දී මල 
බද්දත් ගහාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මල බද්දත් ගහාවි. 
මිනිසුන්ව ෙම් විධියට තළන්න ෙපළන්න එපා. ෙම් විධියට අවශ  
නැහැ, මුදල් ෙසොයා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා මහන්සි ෙවන්න. මම 
කියන්නම් ඉදිරියට මුදල් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ ආකාරය  ෙකොෙහොමද 
කියලා. 

2016 වන විට බදු ෙනොවන ආදායම් රුපියල් ෙකෝටි 2,500ක් 
වැඩි කර ගැනීමට රනිල් විකමසිංහ -  ෛමතී සන්ධාන ආණ්ඩුව 
රාජ  ආයතන ගණනාවක් විකිණීමට පිඹුරුපත් හදනවා කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට 
ෙපොෙරොන්දු වුණු විශාම වැටුප ලබා ෙදනවා ෙවනුවට EPF, ETF 
අරමුදල් ඒකාබද්ධ කරලා, ඒ අරමුදල් තුළ ඇති රුපියල් ෙකෝටි 
170,000ක මුදල හිතවත් ව ාපාරිකයන්ට ණයට දීමට පිඹුරුපත් 
හදනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ඒක සම්පූර්ණ අසත ක්. ඒක සම්පූර්ණ අසත ක්. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අපි විශ්වාස කරනවා  එෙහම වුෙණොත් ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් 

අවසානයයි කියලා. එෙහම කරන්න ඇවිත් තමයි ෙරොෙෂේන් 
චානකලාට ගිනි බින්ෙද් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. අන්තිමට 
ඒෙගොල්ලන්ට ෙගදර යන්න වුෙණ්, කුණු බක්කියට වැටුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක අපි දන්නවා. අන්න ඒ ෙදයින් පාඩම් 
ඉෙගනෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙදය කරන්න  හිතනවා නම් ඒක හකුළා 
ගන්නය කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙපෙනන විධියට නම් ෙම් 
යන්ෙන් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙනොෙවයි, "යළි විකුණමු ශී ලංකා" 
කියන වැෙඩ්ට. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" ෙවනුවට "යළි විකුණමු, 
යළි බදු ෙදමු ශී ලංකා" පතිපත්තිය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් වහ පාලනයක් ෙවලා ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් බදු ආදායම සපුරා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා ෙවනුෙවන් 2015ට වඩා 2016දී සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
දවසකට රුපියල් 100ක අමතර බද්දක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ෙම්ක ලක්ෂ 12ක් වූ රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු ෙබොඳ කළ 
ආණ්ඩුවක් කියලා. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ ස්ථානෙය්දී 
ජනපතිවරයා හමු වී  සියලුම රජෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 
10,000ක් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඒ 
කථා නැහැ. දැන් කියනවා විශාම වැටුපට එකතු කරනවා කියලා. 
ඒ නිකම් ෙබොරු කථා. වැඩක් නැහැ. කියාපු ෙද් කරන්න. කියාපු 
ෙද් කරන්න, ඒකයි ෙවන්න ඕනෑ.  

 ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩි කරනවා කිව්වා රුපියල් 
2,500කින්. ඒ වැෙඩත් කෙළේ නැහැ. ඒකත් කෙළේ නැහැ. ඒකත් 

නිකම් පුස්සක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මතක තියා ගන්න,  
ඔය ලක්ෂ 12න් බහුතරයක් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ, ඔය ලක්ෂ 70න් 
බහුතරයක් ෙපෞද්ලික අංශෙය් ෙසේවකෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමතැනට ෙග්න්න පුදුමාකාර කැප කිරීමක්, පරිත ාගයක් කළා. 
ෙම්, ඒ මිනිසුන්ට උපහාර පුද කිරීමක්ද කියලා මම අහනවා. ෙම් 
විධියට ඒ මිනිසුන්ට අපහාස, උපහාස, මදි පුංචිකම් කරන්න එපා. 
ඒ මිනිසුන් ඉන්න තැනින් පහළට වට්ටන්නට එපා. ඒක 
අපරාධයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ශාප ෙව්වි ඒවාට.  

2016 වසෙර් ඉඳලාම රාජ  ෙසේවය බැ ෙඳන රාජ  ෙසේවකයාට 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  විශාම වැටුප අහිමි කරලා දායක විශාම 
වැටුපක් සකස් කරලා ෙදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා 
මම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා බලය 
ගන්න විට කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද? බලය ගන්න විට නම් ඔය කථා 
කිව්ෙව් නැහැ ෙන්ද? ෙදන්නම් කර්පට් ෙවන්න කියලා ෙන්ද 
කිව්ෙව්. දැන් ඒ මිනිසුන් වළ පල්ලට යවන වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම 
ඉක්මනින් ෙම් ආණ්ඩුව සකස් කරමින් යනවා. 

මතක තියා ගන්න, පැය 8ක ෙසේවා මුරය තමුන්නාන්ෙසේලා 
පැය 09ක ෙසේවා මුරයක් බවට පත් කරමින් වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් අයිතින් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම 
කියන්නට ඕනෑ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් 6,500,000කෙග් 
ඉල්ලීම් තමුන්නාන්ෙසේලා තුට්ටුවකට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, 2015දී 1,500ක් සහ 2016දී 1,000ක් කෑලි කමයට වැටුප් 
වැඩි කරන්න  සූදානම් ෙවනවා. කෑලි කමයට වැඩි කරන්න ලජ්ජා 
නැද්ද තමුන්නාන්ෙසේලාට? බලය ගන්න විට කිව්ෙව් එෙහම 
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මඩි පුරවා ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනුගාමිකෙයෝ මඩි පුරවා ගන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරන්ෙග් මඩි පුරවා ගන්නවා. එෙහම 
පුරවා ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් කරපු මිනිස්සුන්ට ෙම් 
වාෙග් අපරාධ කරන්න එපා. ඒවා සහ ගහනවා. ඒ වාෙග්ම වතු 
කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 1,000කින් වැඩි කරන 
බව කිව්වා. අදටත් ඒක වැඩි කරලා නැහැ. ඒවා නිකම් හමස් 
ෙපට්ටියට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, කලබල ෙවන්න එපා කියලා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සල්ලි ෙහොයන හැටි කියලා ෙදන්නම්. හැබැයි, හරියට අවංකව 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.  තමුන්නාන්ෙසේලා අහෙගන ඉන්න.  

2011 සිට 2014 දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විතරක් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
9,944යි. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලික බැංකුවලට ණය, පුද්ගලික බැංකු 
ණය, රාජ  බැංකු ණය, මහා භාණ්ඩාගාර ණය, සැපයුම්කරුවන්ට 
සහ ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ෙගව්ව ණය ෙම් සියල්ෙල් එකතුව 
රුපියල් ෙකෝටි 12,887යි.  ෙම් සියල්ල එකතු කළාම ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විතරක් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 22,831යි. ඒ 
වාෙග්ම 2011 සිට 2013 දක්වා ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
පාඩුව විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 26,766යි. රාජ  බැංකුවලට ණයයි 
රුපියල් ෙකෝටි 4,900ක්. ෙම් සියල්ල එකතු කළාම ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 31,666යි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි 
කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 3,500යි. හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 4,500යි. කටුනායක - ෙකොළඹ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 5,200යි. ෙකොට්ටාව - 
ගාල්ල අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 7,500යි. 
ෙමන්න ෙම් ව ාපෘතිවලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 
20,700ක්. ෙම් ව ාපෘතිවලට ෙමපමණ මුදලක් ගිෙය් නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, 2011 සිට 2014 අෙපේල් දක්වා එයාර් ලංකා 
ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 7,866යි. ඒ වාෙග්ම ෙනොපියවූ 
රාජ  ණය සහ රජෙයන් දුන් පතිපාදනවල එකතුව රුපියල් ෙකෝටි 
2,844යි. ෙම් සියල්ල එකතු කළාට පසුව එයාර් ලංකා ආයතනෙය් 
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පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 10,710යි. ෙම් ෙහජින් ගිවිසුෙම් පාඩුව 
ගත්ෙත් නැතිවයි. ගරු ඇමතිවරුනි, ෙම් සඳහන් කළ සියලුම 
ආයතනවල පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 65,207යි.  

ඒ අනුව බලන විට ෙම් රටට රුපියල් ෙකෝටි 65,207ක 
අයවීමක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දහඩිය, 
මහන්සිය, ෙල්, කඳුළුයි. ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් ටික 
තමුන්නාන්ෙසේලා සද්භාවෙයන්, අවංකව අය කර ගන්න මැදිහත් 
ෙවලා කටයුතු කරනවා නම්, වැෙඩ් හරි. එෙහම බැහැෙන්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජන ෙද්පළ විනාශ කරපු, ෙකොල්ල කාපු ඒ 
මැතිඇමතිවරු තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙඩොක්කුෙව් තියා ෙගන ඒ 
ෙගොල්ලත් එක්ක ඔන්චිලි පදිනවා. එෙහම වුණාට පස්ෙසේ ෙම්වා 
අය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ 2014 මැයි මස ආදායම කීයද දන්නවාද? රුපියල් 
16,275යි. එම නිසා අපි කියනවා, ෙමෙතක් කාලයක් ෙම් රට 
පාලනය කරපු මහත්වරු, ෙනෝනාවරු සියලු ෙදනාම ෙමන්න ෙම් 
අපරාධවලට ඍජුවම වගකියන්න ඕනෑ බව. එම නිසා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමනි, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමනි, සජිත් 
ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමනි, 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
ඇමතිතුමනි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, සිදු වුණ ෙමන්න 
ෙම් මූල  විනාශය අය කර ෙගන, ෙම් ආයතනවලින් ලාභ ලබලා, 
ෙම් ආයතන ලාංකීය ජාතිෙය් ජාතික වස්තු බවට පත් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇෙලන්ෙන්, 
වැෙනන්ෙන් නැති පැහැදිලි, නිශ්චිත උත්තරයක් ෙදනවා ද කියලා 
මම අහන්න කැමතියි.  

ෙම් මුදල් ටික අය කර ගත්ෙතෝතින්, ෙසොයා ගත්ෙතෝතින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බදු ගහලා, 'වැට්' වැඩි කරලා, 'පැල්' වැඩි 
කරලා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගාස්තු වැඩි කරලා මහජනතාවෙග් 
ෙබොක්ක සුද්ද කරලා බදු ගන්න අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. බදු යම් 
පමාණයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් 
මුදල් ටික ෙසොයා ගත්ෙතෝතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩයි කියන 
එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
කාරණය කියනවා. එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ, මත්කුඩු, ගණිකා මඩම්, 
 ෙර්ස් බුකි, අලි ෙහොරකම්, ඇත්දළ ෙහොරකම්, නිදන් හෑරීම්, 
වෘක්ෂලතා විනාශයන්, ෙහොර අවි ජාවාරම්, රාජ  ආයතන 
විකිණීම්, නැව්ෙතල් ෙහොර ජාවාරම්, පුරා වස්තු විකිණීම්, ඉඩම් 
විකිණීම්, අත්තෙනෝමතික ඉඩම් බදු දීම්, දැවැන්ත පාරිසරික 
විනාශයන්, ෙපොදු ෙද්ෙපොළ ෙහොරාකෑම්, සිල් ෙරදි විකිණීම්, බිත්ති 
ඔරෙලෝසු විකිණීම්, 'සීඑස්එන්' වැනි නාලිකා ෙහොෙරන් 
පවත්වාෙගන යාම්, සිරිලිය ගිණුම් පවත්වාෙගන යාම්, මඟ නැගුම, 
ගම නැගුම, දිවි නැගුම මූල  වංචා, බාල ෙතල් ෙගනැල්ලා කරපු 
වංචා, සුදු වෑන්, මාධ ෙව්දීන් ඝාතනය කිරීම්, මාධ ෙව්දීන් 
අතුරුදහන් කිරීම්, මාධ  ආයතන ගිනි තැබීම්, විනාශ කිරීම් 
නවත්වලා ෙහොරුන්ට දඬුවම් දීලා අයථා ෙලස උපයා ගත් මහජන 
මුදල් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] වදිනවා. 
ෙබොක්කට වදින ෙකොට ඉන්න බැහැ. ඒවාට හවුල් මිනිස්සු තමයි 
ඔය කෑ ගහන්ෙන්. නැත්නම් පාඩුෙව් ඉන්න බැරි යැ. තමන්ට අදාළ 
නැත්නම් පාඩුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ඒවාෙය් 
ෙමොනවා හරි ෙකොනක ඔය කථා කරන අය -තාත්තලා හරි, පුතාලා 
හරි- ෙසට් ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා. ඒක ෙන් ඔය කෑ ගහන්ෙන්.  

ෙමන්න ෙම් එයාර් ලංකා, හම්බන්ෙතොට වරාය, සූරිය වැව 
ජාත න්තර කීඩාංගනය, හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර සම්මන්තණ 
ශාලාව, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, කඩුෙවල- ෙකොට්ටාව, ගාල්ල 
- මාතර දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ග ව ාපෘතිය, කටුනායක - ෙකොළඹ 

අධිෙව්ගී මාර්ග ව ාපෘතිය කියන ෙම්වාට අනිසි විධියට වියදම් 
කරපු ෙද්වල් යථාවත් කරන ෙතක් ෙම්  සමාජය පිරිහීෙමන්, බිඳ 
වැටීෙමන් ෙගොඩ ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් නැහැ 
කියන අභිෙයෝගය මම කරනවා. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ, 
ෙකොට්ටාව -ගාල්ල අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා 
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ෙකෝටි 81යි. ෙකොට්ටාව- කඩුෙවල 
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ෙකෝටි 201යි. කියන්න පුදුමයි, ෙම්කත් 
අහගන්න, ගරු ඇමතිතුමා. මත්තල - අන්දරවැව - ෙගොන්ෙනොරුව 
- හම්බන්ෙතොට මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ෙනොෙවයි; මදෙව්ගී 
මාර්ගයක්. ෙමන්න ෙම් පාර කාපට් කරන්න කි ෙලෝමීටරයකට 
රුපියල් ෙකෝටි 214යි. කාපු කෑම ෙපෙනනවා ෙන්ද? ඒක නිසා 
මහජන ෙද්ෙපොළ ෙම් විධියට පිල්ලි ගහපු මහත්වරුත් එක්ක 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද කෙර් අත දාෙගන ෙජොලිෙය් ඉන්ෙන්.  

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2014 සමාජ ආර්ථික දත්ත පිළිබඳ 
වාර්තාවට අනුව අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ, ආහාර 
පානවලට විතරක් වර්ෂයක් පාසා ඉතාම අධික විධියට මුදල් වැය 
ෙවනවා කියලා. 2012 වර්ෂෙය්දී අපි රුපියල් මිලියන 3,80,960 
ආහාර පාන ෙගන්වලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
මිලියන 4,10,996ක ආහාරපාන ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙබොෙහොමයක්ම අෙප් රෙට් වගා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්; 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්.  

අෙප් ෙගොවියාට, අෙප් කම්කරුවාට දිරි දීලා ෙම් වැෙඩ් 
කරනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා, ඉතාමත් යහපත්ය කියලා. 
අපට අවශ  ෙරදිපිළිවලින් සියයට 25ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 
කරනවා; සියයට 75ක් පිට රටින් ෙගන්වනවා. ෙලොකු ලූනු ෙමටික් 
ෙටොන් 64,000ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 
170,000ක් පිට රටින් ෙගෙනනවා. රතු ලූනු ෙමටික් ෙටොන් 
90,000ක් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 
15,000ක් පිට රටින් ෙගෙනනවා. මිරිස ්ෙමටික් ෙටොන් 18,000ක් 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරනවා; ෙමටික් ෙටොන් 44,000ක් පිට 
රටින් ෙගෙනනවා. කුරක්කන් ෙමටික් ෙටොන් 2,000ක් 
ෙගෙනනවා, මුං ඇට ෙමටික් ෙටොන් 7,000ක් ෙගෙනනවා, උඳු 
ෙමටික් ෙටොන් 4,000ක් ෙගෙනනවා, ෙසෝයා ෙබෝංචි ෙමටික් 
ෙටොන් 93,000ක් ෙගෙනනවා, අර්තාපල්  ෙමටික් ෙටොන් 
1,23,000ක් ෙගෙනනවා.  

2014 වසෙර් ශී ලංකාව බතින් බුලතින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කරනවා කියා බලය ගත්ත මිනිස්සු ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. රට ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා කෑ ගහපු මිනිස්සු 
2014දී සහල් ෙමටික් ෙටොන් 2,000ක් පිට රටින් ෙගනාවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියනවා, තමුන්නාන ්ෙසේලා යන්ෙනත් ඒ 
පාෙර්මයි, ඒ පීල්ෙල්මයි කියලා. ඒ නිසා අෙන් මහත්වරුනි, 
ෙනෝනාවරුනි, අර පරණ කට්ටියෙග් කෙර් අත දා ගන්ෙන් නැතුව, 
-දැන් අත දාෙගනයි ඉන්ෙන්,  අත අහකට ගන්න එකක් නැහැ.- 
ෙම් වසර හතරහමාර අමාරුෙවන් හරි ගත කරෙගන යන්න. 
ෙගොවියාෙග්, කම්කරුවාෙග්, ධීවරයාෙග් ෙබොක්කට වද ෙදන්ෙන් 
නැතුව, ඒ මිනිසුන්ෙග් හිතට වද ෙදන්ෙන් නැතුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිනිසුන්ට යහපතක් කරන්න කටයුතු 
කරන්න කියන ඉල්ලිම අපි කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක  සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 70ක් ෙන්ද 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman of Committees) 
නැහැ, sixty minutes.  
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒ නිසා ෙම් අය වැය ගත්තාම එය හරියට "පය බරවායට 

පිටකර ෙබෙහත් බැන්දා වාෙග්" අය වැයක් කියා මා කියනවා.  

මම තව කරුණු ෙදක, තුනක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  අය වැය නිසා ෙම් ෙමොෙහොත වන 
විට අද පරණ යකඩ එකතු කරන්නන් මහ පාරට බැහැලා 
තිෙබනවා. පිලට් නමැති යකඩ බාර් ෙගන්වන්ෙන් වාෙන් සංස්ථාව 
විතරයි. දැන් පිලට් නමැති යකඩ ෙපොලු සඳහා ආනයන බදු ඉවත් 
කර තිෙබන නිසා, ඒ පරණ යකඩ එකතු කරන්නන් අද බරපතළ 
ගැටලුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ අය කථා කරලා කිව්වා, ෙම් 
යකඩ ආනයනය කරන්ෙන් ඉන්දියාව, චීනය වැනි රටවලින් 
කියලා. ඒ සඳහා තිබුණු ආනයන බද්ධ ඉවත් කරපු නිසා  විවිධ 
ව ාපාරිකයන් දැන් ෙම්වා ආනයනය කරන්න පටන් ගන්නවා. 
මාදම්ෙප්, දිවුලපිටිය, ෙහොරණ, මතුගම, වත්තල, ඒකල කියන 
පෙද්ශවල අය පරණ යකඩ එකතු කර භාර දුන්නාම ෙමල්වා 
කියන සමාගම ඒ පිලට්  හදනවා. ෙම් බදු ඉවත් කිරීම නිසා දැන් 
ෙම් පිලට් පිට රටින් ආනයනය කරනවා. ඒ නිසා කලින් සඳහන් 
කළ මිනිසුන්ට බරපතළ විධිෙය් ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් වන ෙකොට දකුණු පළාෙත් විතරක් පරණ යකඩ 
එකතු කරන ජනතාව 12,000ක් ඉන්නවා; ලංකාෙව්ම ලක්ෂ 10ක 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් බද්ද අඩු කිරීම නිසා ඒ මිනිසුන්ෙග් පවුල් 
ජීවිතය මුළුමනින්ම විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමය වහාම 
නවත්වන්න කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම්වා ෙම් විධියට 
ෙනොකෙළොත් පරණ යකඩ ෙගොඩගැසීම නිසා පරිසර දූෂණය සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් බරපතළ ගැටලුවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ජනතාවටත් මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
පරණ යකඩ මිල  කිෙලෝ එකක් රුපියල් 65, 70 තිබුණ එක දැන් 
ෙම් වන ෙකොට රුපියල් 10ට 15ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම්ෙකන් ඒ ජනතාව ෙබ්රාගන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් 2015දී  රුපියල් ෙකෝටි 
449ක් මූලධන වියදම් වශෙයන් ෙවන් කර තිබුණා; 2016දී එය 
රුපියල් ෙකෝටි 336යි.  ධීවර ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වූ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න අද ධීවර ජනතාවට සලකන හැටි! ඒ 
වාෙග්ම වරායවල් සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 75ක් ඒ 
මුදලින් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙකොහාටද? ඒ, හලාවත, මිරිස්ස, 
පුරාණවැල්ල, වැල්වැටිතුෙරයි, කංකසන්තුෙර් ධීවර වරායන් 
සඳහා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රුපියල් 
ෙකෝටි 75න්  මීටර් 100ක ගල් බැම්මක්වත් දමන්න බැහැ.  ඒ නිසා 
නිකම් ෙසප්පඩවිජ්ජා කරන්න එපා; ජනතාව රවට්ටන්න එපා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙර්ගු බදු, වැට් බදු, වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
සංවර්ධන බදු, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු  ආදී වශෙයන් බදු වැඩි 
කරපු නිසා ධීවරයාෙග් ධීවර ආම්පන්න මිල ඉතාම ශීඝෙයන් ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා. අද ධීවරයාට මුහුදු යන්ෙන් නැතුව, ෙබෝට්ටු, ඔරු 
තියාෙගන සුසුම් ෙහළෙහළා, පාලකයන්ට ෙදස් ෙදෙවොල් තබමින් 
බලා ඉන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා අහිංසක, දුගී දුප්පත් 
ධීවර ජනතාවට ෙදන්න තිෙබන හැම සහනයක්ම ලබා ෙදන්න 
කියන බලකිරීම අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ෙමොෙහොෙත් කරනවා.   

මම කියන්න ඕනෑ, ෙපර පාසල් අධ ාපනය ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් මුළුමනින්ම  ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා කියන 
කාරණයත්.  ඒ ගැන කිසිදු ආකාරයක සැලකිල්ලක් දක්වා නැහැ.  
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් මසකට රුපියල් 1,500ක් ෙපර 
පාසල් පාලිකාවන්ට ලබා ෙදනවා කිව්වා. නමුත් ශතපහක් ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 250ක මාසික දීමනාවක් 
ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ඒක ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්. ඇත්තම 

කියනවා නම්, ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය සහ 
අභිමානය ෙක ෙලසන කටයුත්තක්. ඒ නිසා මීට වඩා යහපත් 
විධියට ඒ අයෙග් කටයුතු කර ෙගන යෑමට අවශ   ෙභෞතික හා 
මානව සම්පත් ඒ අයට ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් 
පාලිකාවන් පුහුණු කරන අධ ාපන විද ා පීඨයක් බිහි කරන්නය 
කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 
ෙදන්න. 2004 වසෙර් සිදු වුණු සුනාමි ව සනෙයන් නිවාස අහිමි වී 
අවතැන් වූ අයට තවම ඔප්පු ලබා දීලා නැහැ, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි. ෙමන්න ෙම් නිසා ඒ මිනිසුන් බරපතළ 
විධිෙය් ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් නිවාසවලට 
ඔප්පු නැති නිසා ඒ අයෙග් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර 
ගන්න ඒ අයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම බැංකුවකින් ණයක් 
ගන්න ගියාම, බැංකුෙවන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඔප්පුව ඉල්ලනවා. 
නමුත් ඔප්පු නැහැ. තවත් විවිධාකාර රාජ  තාන්තික කටයුතුවලදී 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ඔප්පු අවශ  ෙවනවා. සුනාමි ව සනය සිදු ෙවලා 
දැන් වසර කීයක් ෙවනවාද? සුනාමි ආෙව්, 2004 වසෙර්. ෙම්, 
2015 වසෙර් අවසාන කාලය. කල්පනා කර බලන්න. සුනාමි 
ව සනය සිදු ෙවලා දැන් වසර ෙදොළහකට කිට්ටු ෙවන්න එනවා. 
එම ජනතාවට ඉතාම ඉක්මනින් ඒ අයෙග් අවශ තාව ඉෂ්ට කර 
ෙදන්නය කියන ඒ කාරුණික ඉල්ලීම සහ බල කිරීම මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කරනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙමවර 
අය වැය ඉතාම පැහැදිලිව "පය බරවායට පිටි කර ෙබෙහත් බැඳපු 
අය වැයක්." එෙහම නැත්නම් ෙලඩාත් මළා; බඩත් සුද්ද ෙවලා 
වාෙග් අය වැයක්ය කියා. ස්තුතියි.  
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී මට 

පථමෙයන් කථා කළ ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් "අප පාසල් ගිය අවධිය"  එතුමා මට මතක් කර දුන්නා. 
අපි පාසල් ගිය අවධිෙය්දී, පාසල් අතෙර් වාද විවාද පවත්වන 
පාසල් කණ්ඩායම් තිබුණා. එම පාසල් කණ්ඩායම් කරුණු එක්රැස් 
කර, වාද විවාද කරෙගන ගියා. නමුත් අෙප් කාලෙය්දී, අප ඒක 
ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් කළා. ෙවනස් කර අපි එදා වාද විවාද කරන 
සමිතියක්ම හැදුවා. ඒ කියන්ෙන් එක්ෙකෙනකු කථා කරනෙකොට, 
අනිත් ෙකනාටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාෙග්  පශ්න අහන්න, කරුණු 
නැවත කියන්න නිදහස ෙදන්න පුළුවන් විධියට සමිතියක් හැදුවා. 
ඒ පාසල් යන වයෙසේදී වාද විවාද කරනෙකොට, කිසිම වගකීමක් 
ෙනොමැතිව කරුණු කියා ෙගන, කියා ෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත් 
දැන් එෙහම කරන්න බැහැ. උදාහරණයක් හැටියට අපිට කිව්වා, 
"දිගින් දිගටම ෙම් බදු ගන්නා හැටි ෙපන්වා ෙදන්නම්." කියා. 
එතුමා දූෂණය ගැන කථා කළා. නමුත් ඇත්තටම එම කථාෙව් 
පාෙයෝගිකබවක් නැතිබව තමයි, ෙපෙනන්ෙන්. අය වැයක් 
හදනෙකොට, පාෙයෝගික විය යුතුයි.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම පාෙයෝගික අය වැයක් තමයි, 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අපි ෙමතැනදී මතක් කරන්න ඕනෑ, 
අෙප් අලුත් රජය යහ පාලනයට මුල් තැන දීලා තමයි, ෙම් රෙට් 
ජනවාරි මාසෙය් විප්ලවයක් ඇති කෙළේ කියා. නීතිමය 
ආධිපත යක් ඇති කරපු රජයක්, අෙප් රජය. අෙප් විරුද්ධ පක්ෂය 

1525 1526 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හුඟාක් ෙව්ලාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජය ධනපතිවාදීන් 
ඇති කරන, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවය ෙහළා දකින රජයක් හැටියට 
තමයි, ෙපන්නුම් කරන්න හදන්ෙන්. රාජ  ෙසේවය දිය කරන 
රජයක් හැටියටයි ෙපන්නුම් කරන්න හදන්ෙන්. නමුත් මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ, රාජ  ෙසේවකයින්ට රුපියල් 10,000 ෙදන්න අප 
ෙපොෙරොන්දු වුණු බව. අපි රුපියල් 10,000 දුන්නා. ඒක මූලික 
වැටුපට එකතු කෙළේ නැති එක ඇත්ත. ඒක අපි සැඟවිය යුතු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි දන්නවා, අවුරුදු දහයකට ගැට 
ගැසුණු පශ්න සියල්ලක්ම එක අය වැයක් තුළ විසඳන්නට බැහැ 
කියන කාරණය. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ රුපියල් 10,000 විශාම 
වැටුපට එකතු කරන්න යනවාද, නැද්ද කියා ඔබතුමා අනුමාන 
කළා. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා, එය විශාම වැටුපට ගණනය කරනවාය කියා. අපි 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ගරු කරනවා. රජෙය් ෙසේවයට ගරු කරනවා. 
කරන්න පුළුවන් ෙද් කර තිෙබනවා. ඊටත් වැඩිය අනාගතෙය්දී 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද ඇවිල්ලා, ඊෙය් ෙපෙර්දා 
වාෙග් ෙනොෙවයි. රාජ  ෙසේවකයන් ගසකට ගැට ගහපු පාලනයක් 
තමයි, අපි නැති කෙළේ. අද රාජ  ෙසේවකයාෙග් ෙගෞරවය අපි 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. රාජ  ෙසේවෙය් ෙගෞරවය, රාජ  
ෙසේවකයන්ට ෙසේවය කරන්න තිෙබන නිදහස, ඒ ෙගෞරවය අපි 
ඇති කර තිෙබනවා.  

ඒකීය රාජ යක් තුළ නිදහස් ආර්ථිකයක්, නිදහස් ෙවළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීෙම් දර්ශනය තමයි, ෙනොවැම්බර් 05 
වැනි දා අෙප් නායකතුමා  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ 
න ාය පතය තමයි, අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ න ාය පතෙය්දීත් අපි 
ආරක්ෂාවට වැඩි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා. 
ආරක්ෂාව වැදගත් කියා අපි දන්නවා. එක එක කතන්දර හදලා ෙම් 
ආරක්ෂාව අඩු කරන්න වෑයමක් තිෙබනවාය කියන කතන්දර 
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි. ශම බලකාෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න ඕනෑ. නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා අධ ාපනයටයි, 
ෙසෞඛ යටයි ෙදගුණයකට වඩා මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය -R and D- සඳහා මුදල් ෙවන් කර  
තිෙබනවා. පසු කාලීන අය වැය ෙයෝජනා එක්ක බැලුවාම ෙමවර 
අය වැය ෙයෝජනාෙවන් සමාජ පාග්ධනය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා 
විශාල ෙවනසක් කර තිෙබනවා. නව නිර්මාණ, ව වසාය 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්න තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩ නඟන්න, අධ ාපනයට මුල් තැන ෙදන්න, අඩු ආදායම් 
ලාභින් ආරක්ෂා කරන්න, මධ ම පන්තියට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ඒ 
වාෙග්ම පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න, ෙගෝලීය පරිසරයට වග කීමක් 
ඇතිව කියා කරන්න තමයි අෙප් රජය ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා තමයි මම ෙම් කථා කරන අතෙර්දී අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
පැරීසියට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
සමුළුවට සහභාගි වී සිටින්ෙන්. ඒ අපි ඒකට බැඳී සිටින නිසයි. ඒ 
නිසා මුදල් ඇමතිතුමාට මම පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙමෙහම ගැට ගැහිච්ච පශ්න එක්ක ණය බරින් මිරිෙකන ෙම් 
ෙරෝගියාට පතිකර්ම දක්වන්න දරන වෑයම ගැන. ෙම් ෙරෝගියාට 
ෙරෝග ෙදකක් තිබුණා. එකක්, අපනයන හා ආනයන පරතරය. 
අෙනක, අය වැය පරතරය. ෙම් ෙරෝගියාට පතිකාර ෙදන්න පටන් 
අර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුත් දිවි ෙපෙවත අවුරුදු 20ක් 
පවතිනවා. ෙම්ක මූලාරම්භය පමණයි කියා මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්න අවශ යි.  

පසු ගිය රජය කලින් කලට අපට  කිව්වා, "කෘෂිකර්මෙය් 
වැදගත්කම" ගැන. පසු ගිය රජය කෘෂිකර්මයට මුල් තැන ෙදනවා 

කියා ඇත්තටම ෙමොනවාද කෙළේ? මම අහන්න කැමැතියි, 
ෙගොවියාෙග් ජීවන තත්ත්වය ඇත්තටම ඉහළ ගියාද කියා, ගාමීය 
සංවර්ධනය ඇත්තටම සිදු වුණාද කියා. පාරවල් හදපු එක ඇත්ත. 
මම ඒෙක් ගරුත්වය එතුමන්ලාට ෙදනවා. නමුත් අදත් ෙම් රෙට් 
ශම බලකාෙයන් සියයට 29ක්ම ඉන්ෙන් ෙගොවි ෙපොෙළේ. දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 10ක් පමණයි ඔවුන් එකතු 
කරන්ෙන්. 2010 වර්ෂෙය්දී පතිපාදන ෙවන් කළා. 2013 වර්ෂෙය් 
පතිපාදන එක්ක සසඳන විට ඒක සියයට 60කින් වැඩි කර තිබුණා. 
මම ෙම් එක උදාහරණයක් පමණයි ෙදන්ෙන්. නමුත් ඇත්තටම 
2013 වර්ෂෙය් වියදම් කරපු පමාණය, 2010 වර්ෂයටත් වඩා 
සියයට 3කින් අඩුයි. පතිපාදන සියයට 60කින් වැඩියි. නමුත් 
ඇත්ත වියදම සියයට 3කින් අඩුයි 2013 වර්ෂෙය්දී, 2010 වර්ෂය 
එක්ක සසඳන විට; කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයයි, වාරි මාර්ග ක්ෙෂේතයයි 
එක්ක සසඳන විට. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
කෘෂිකර්මෙය් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ ගිහිල්ලා නැත්ෙත්. 2010 
වර්ෂෙය්දී කෘෂි අපනයනය  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
26.7යි. නමුත් 2013 වර්ෂය වන විට කෘෂි අපනයනය  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24.8යි. ඇත්තටම අඩු ෙවලයි තිෙබන්ෙන්. 

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. 2010 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් බිලියන 26යි. 2014 වර්ෂය වන විට රුපියල් 31.5යි. 2015 
වර්ෂෙය්දී අපි ඒක රුපියල් බිලියන 35ට වැඩි කළා. 2016 
වර්ෂෙය්දීත් අපි කැප ෙවලා ඉන්නවා, එය රුපියල් බිලියන 37.5ට 
වැඩි කරන්න. අපි ෙමොනවාද, ෙමතැන කර තිෙබන්ෙන්? 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන ආකාරය පමණයි අපි ෙවනස් 
කර තිෙබන්ෙන්. අපි ෙගොවියාට අවස්ථාව ෙදනවා, ඒක 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා ෙතෝරා ගන්න. අපි වැඩ කරන 
කියාවලිෙය් ෙවනසක් තිෙබනවා. ධීවර භාෂාෙවන් කථා කෙළොත් 
බිලි පිත්ත ෙදනවාද, මාළුවා ෙදනවාද කියන පශ්නය තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි කියා කරන්ෙන් බිලි පිත්ත ෙදන්නයි. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙගොවියාට ෙතෝරා ගන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, - 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. මට 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න අවශ යි. විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙපොෙහොර මිල වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. අපට ඒ ගැන 
කියන්න බැහැ ෙන්. ඔබතුමාටවත්, මටවත් ඒ ගැන කියන්න බැහැ. 
එෙහම වුෙණොත් ෙගොවින්ට ලබා ෙදන රුපියල් 25,000 වැඩි 
කරනවාද, නැද්ද කියා මට දැන ගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මන්තීතුමනි, පශ්නයට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට වැඩිය ඉදිරිෙයනුයි මම යන්ෙන්. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්. මෙග් තර්කය ෙමොකක්ද 
කියා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. අවුරුදු ගණන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දීලා තිෙබනවා.  ඔය වාෙග් මතවාද හරහා, ඔය 
වාෙග් මතවාද රට තුළ ඇති කර ෙගොවි ෙපොෙළේ ෙගොවියාව 
හිරකරෙගනයි ඉන්ෙන්. අපි ඒෙකන් බැහැරව යන්න ඕනෑ. ෙම් 
කමෙව්දවලින් පරිසරයට හානි ෙවලා තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය 
ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. අපි එතැනින් ඉස්සරහට එන්න 
බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ෙමපමණ කල් ෙගොවියාට කෙළේ ෙමොනවාද? 
ෙරෝගිෙයකුට ෙව්දනාවක් තිෙබන ෙකොට ෙව්දනා නාශකයක් 
ෙදනවා. ෙව්දනා නාශකය දුන්නාම ෙරෝගියා ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂයි. ඔහු එතෙකොට ඒ ගැන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නවා. ඒ ඇයි? ෙව්දනාව ක්ෂණයකින් නැති ෙවනවා. නමුත්, 
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කෘෂිකර්මෙය් තිෙබන පශ්නය ෙව්දනා නාශකයකින් නැති 
කරන්නට බැහැ. ක්ෂණික පතිඵල ලබන්නට බැහැ. කෘෂිකර්මෙය් 
පශ්න විසඳන්නට නම්, හරි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ; 
අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් තිෙබන්න ඕනෑ;. ඵලදායී තත්ත්වය ඉහළ 
යන්නට ඕනෑ. හැකියාවට, අධ ාපනයට, තාක්ෂණයට 
ආෙයෝජනය අවශ යි. කලට ෙවලාවට හරි මිලට ඒ කෘෂි දව  
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන එන්න අවශ යි. අපි කලකට එක එක 
ෙද්වල් කියමින් ඉන්නවා. ෙගොවි ෙපොෙළේ තිෙබන ඵලදායී 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අපි වියට්නාමෙය් වීවල ඵලදායී තත්ත්වය 
ගැන කියනවා නම්, වියට්නාමෙය් වී ෙහක්ටයාර් එකකට 
අස්වැන්න ෙටොන් 5.3යි. ලංකාෙව් 4යි. අපි මලයාසියාෙව් රබර් 
පිළිබඳව ගත්ෙතොත් ෙහක්ටයාර් එකකට අවුරුද්දකට  කිෙලෝ ගෑම් 
3000යි. ලංකාෙව් 1247යි. ඒ වාෙග්ම ෙත් ගැන කියනවා නම්, 
ෙකන්යාෙව් ෙහක්ටයාර් එකකින් අවුරුද්දකට කිෙලෝ  ගෑම් 
3300යි. ලංකාෙව් කිෙලෝ  ගෑම් 2000කට වැඩිය ටිකක් වැඩියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතකයි මීට අවුරුදු 
30කට උඩදී මම මෙග් පශච්ාත් උපාධියට ලියන ෙකොට, 
ෙකන්යාෙව් ෙත් ගහ පැළ කරන්න පටන් ගත්තා පමණයි. නමුත්, 
අද ඔවුන් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ලංකාවට වැඩිය ඉදිරිෙයන් 
සිටිනවා. අපි ෙබොරු කථාවල් හදා ෙගන, "ෙගොවියාව රජ 
කරවනවා" කියන කථාව හදාෙගන අපි වැරැදි පතිපත්ති 
අනුගමනය කරලා තිෙබනවා. ෙගොවි ෙපොළ දියුණු කරන්නට, 
ෙගොවි ෙපොෙළේ කාර්යක්ෂමතාව දියුණු කරන්නට ඕනෑ. අද අපට 
ෙගොවි ෙපොෙළන් පැමිණි ජනාධිපති ෙකෙනක් ඉන්නවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙගොවියා ගැන යම් කිසි සිහිනයක් 
තිෙබනවා. ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
හවුල් ෙවලා එතුමා එක්ක වැඩ කරනවා කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී ඔබට මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙගොවි ෙපොෙළේ 
කාර්යක්ෂමතාව අපි වැඩි කරන්න අවශ යි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  අඩු ආදායම් ලාභීන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
කියලා කථා කරනවා. අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද් ජනවාරි 08ෙවනි 
දායින් පස්ෙසේ කළා. අපි බඩු මිල පහළට ෙගනාවා. ඉන්ධන මිල 
පහළට ෙගනාවා. ඩීසල්වල, ෙපටල්වල මිල පහළට ෙගනාවා. 
ගෑස්වල මිල පහළට ෙගනාවා. අත වශ  බඩු භාණ්ඩවල මිල 
පහළට ෙගනාවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, මුදල් ඇමතිතුමා ඔහුෙග් 
අය වැය කථාවන් තුළදී තවත් භාණ්ඩවල මිල පහළට ෙගනාවා. 
ගෑස්වල මිලයි, සමහර ඉන්ධනවල මිලයි යනාදී වශෙයන් 
අත වශ  ෙද්වල්වල මිල පහළට ෙගනාවා. මුදල් ඇමතිතුමා ඒ 
ෙද්වල්වල මිල පහළට ෙගනාෙව් අපි අඩු ආදායම් ලාභීන් ෙකෙරහි 
තිබුණු විෙශේෂ ෙයොමුව නිසායි. නමුත්, අපි දන්නවා ෙම් රෙට් 
මධ ම පන්තියක් සිටිනවා කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමපමණ ෙවලාවක් ෙම් 
ගරු සභාෙව් වැඩි ෙදෙනක් කථා කරලා තිෙබන්ෙන් ස්වල්ප 
ෙදෙනකුට  ලැෙබන වාහන  බලපතය ගැන පමණයි. ඔව්. බලපත 
අපි නැති කරලා තිෙබනවා. ඒවා නැති කරලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි. එම බලපතය අපි පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ටත් නැති කරලා තිෙබනවා. නමුත්,  අපි රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ඒ තිබුණ වාසිය නැති ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන්ට වාහනයක් ලබා ගන්න අපි ඒ මුදල ලබා ෙදනවා. අපි 
permit එකයි නැති කරන්ෙන්. ෙමොකද, permit එෙක් විනිවිද 
භාවයක් නැහැ. Permit එෙක් අගය මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා සාමාන  පුද්ගලයාට යමක් දුන්නාම, මුදලක් දුන්නාම 
කීයක් දුන්නාද කියන එක ෙත්ෙරන්න අවශ යි.  මුදල් ඇමතිතුමා 
ඒ නිසා තමයි එෙහම කියා කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මධ ම පන්තියට කිසිම 
රජයක් විසින් ෙනොකළ ෙදයක් අෙප් රජය විසින් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන තුරු බදු රහිත සීමාව තිබුෙණ් ලක්ෂ 

පහයි. ඒ කියන්ෙන්, මාසයකට රුපියල් 40,000ක පඩි පතක් 
ලැබුණාට පසුව තමයි මීට පථමෙයන් බදු ගැහුෙව්. නමුත්, අපි ෙම් 
අය වැය හරහා  ලක්ෂ පෙහන් ලක්ෂ විසිහතරකට ඒ සීමාව 
ෙගනියලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කිසිම රජයක් කවදාවත් ෙනොකරපු 
තවත් ෙදයක් අපි මධ ම පන්තියට  කරලා තිෙබනවා. සෑම 
වෘත්තිය ෙව්දිෙයක්ම, සෑම රජෙය් ෙසේවකෙයක්ම පුද්ගලික 
ආදායමක් ලබනවා නම් ඒ පුද්ගලික ආදායම අද බදු රහිත 
පුද්ගලික ආදායමක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඕනෑම 
රටක් එක්ක සසඳන්න පුළුවන්. කිසිම රටක ෙම් වාෙග් 
විප්ලවකාරී ෙදයක් කරලා නැහැ. මධ ම පන්තියට ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ  2ක් 
ඉක්මවා යනකල් ලංකාෙව් රජෙයන් කිසිම බද්දක් අය කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතිරියක් තිෙබනවා නම්, විශාම 
වයසට ගියාම ඒ ඉතිරිය බැංකුවකට දාලා -එම මුදල ආෙයෝජනය 
කරලා- ඒෙකන් ආදායමක් ලැබුෙවොත්, මාසයකට එයින් ලබන  
රුපියල් ලක්ෂ 2ක් දක්වා වන ආදායමට කිසිම බද්දක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. තව 
විධියකට කිව්ෙවොත්, සියයට 8 ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ 300ක් 
බැංකුවක ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන්. සියයට 8 ගණෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 300ක් ආෙයෝජනය කළත් කිසිම බද්දක් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි අපි ෙම් රෙට් මධ ම පන්තියට දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි, එවැනි වරපසාද දීලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ දර්ශනෙයන් අපි ෙම් සමාජය සම 
කරන්න හදන්ෙන් ඔක්ෙකෝම දුප්පත් මිනිස්සු කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. 
අෙප් දර්ශනය ෙවනස්. ස්වල්ප ෙදෙනක් බුක්ති විඳින ෙම් ජීවන 
රටාව පුළුල් කරන එක තමයි අෙප් දර්ශනය. ෙම් රෙට් මධ ම 
පන්තිය පුළුල් කරන එක තමයි අෙප් නායකතුමාෙග් දර්ශනය. 
මධ ම පන්තිෙය් පවුලකට විශාල ඉතිරියක් ඇති ෙවනවා. එයින් 
දරුවන්ට අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්න 
පුළුවන්, ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි හරි 
මඟ. ෙම්ක තමයි කරන්න ඕනෑ. එක අය වැයකින් අපට ඒක 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තරුණ පරපුර ගැනත් කල්පනා 
කළා. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම් අපි තරණ පරපුරට අත 
ෙදන්නට ඕනෑ, ඒ අයෙග් ආදායම වැඩි කරන්නට ඕනෑ. පියා 
කම්කරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අෙප් දර්ශනය තුළ අපි 
පිළිගන්ෙන් නැහැ දරුවාත් කම්කරුෙවක් ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
අපි පිළිගන්ෙන් දරුවාට අධ ාපනයක් දීලා, හැකියා පුහුණුවක් 
දීලා, අගය එකතු කරන්න පුළුවන් රැකියාවකට දරුවාව සම්බන්ධ 
කරන එකයි. ඒකයි අෙප් දර්ශනය. ඒ නිසා තමයි අපි 
අධ ාපනයටයි, ෙසෞඛ යටයි කළ ආෙයෝජනය ෙදගුණයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට තරුණ පරපුර ගැන යම් කිසි දර්ශනයක් 
තිෙබන නිසා පාසල්වලට මුදල් ෙවන් කළා. උසස් අධ ාපනය 
සඳහා වන පතිපාදන අපි සියයට 30කින් වැඩි කළා. ඒක කෙළේ 
තරුණ තරුණියන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අඩු ආදායම්ලාභී තරුණෙයකුට යම් 
අදහසක් තිබුණත්, ඒ අදහස කියාත්මක කරන්න ඔහුට 
පාග්ධනයක් නැහැ. ඔහු බැංකුවකට ගිෙයොත් බැංකුෙවන් ඇපයක් 
ඉල්ලනවා. නමුත් ඔහුට පාග්ධනයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ව වසායික පරිසරයක් ෙගොඩනඟන්න කියා කරනවා. ඒ නිසා 
ව වසායික අරමුදලක් - Venture Capital Fund එකක් - ආරම්භ 
කරන බව මුදල් ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඇපයක් ෙනොමැතිව ණය ලබා 
ගන්න කමෙව්දයක් අපි බැංකුවලට ෙයෝජනා කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කෘෂි කර්මයට මුල් තැනක් 
ෙදන නිසා බැංකුවලින් ලබා ෙදන මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට 
10ක් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතයට ලබාෙදන ෙලස අපි සෑම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැංකුවකටම දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිවෙසේ 
ව ාපාර කරන සුළු පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයා ගැන, කඩමණ්ඩිෙය් 
සුළු ව ාපාර කරන පුද්ගලයා ගැන කල්පනා කරලා බැංකුවලින් 
ලබාෙදන මුළු ණය පමාණෙයන් ඒ අය සඳහා සියයට 5ක් ෙවන් 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි බැංකුවලට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම, කාන්තාවන් ගැන හිතලා, කාන්තාවකට ව ාපාරයක් 
කරන්න අදහසක් තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ට ඒ ව ාපාරික  අදහස 
ෙගනැල්ලා මූල  ආයතනයකට ෙදන්න පුළුවන්. බැංකුවලින් අපි 
ඉල්ලනවා, ඔවුන් නිකුත් කරන මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට 5ක් 
එම කාන්තාවන් ෙයෝජනා කරන ව ාපාර ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකක්ද ෙමතනින් කරන්ෙන්? ව වසායික පරිසරයක් 
ෙගොඩ නැඟීමයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙගදර ඉන්න අම්මා 
ගැන හිතුවා; අක්කා ගැන, නංගී ගැන හිතුවා. දැන් ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවන්ෙන් ඒ අයව මැද ෙපරදිග රටවල අනාරක්ෂිත ස්ථානවල වැඩ 
කරන්න යවන එකයි. අපි ඒක ෙවනස් කරන්නයි පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. අපි කරන ෙද්වල්වලින් පළමුෙවනි ෙද් තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙගදර සිටින අම්මා ගැන හිතලා, නායකතුමා 
ඉදිරිපත් කළ වැඩ පිළිෙවළ අනුව ඒ අම්මා රැජින බවට පත් කිරීම.  

සින්කක්කර ඔප්පු මිලියන 3ක් ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. රජෙය් නිවාස කමයක ඔබ දැන් ජීවත් 
ෙවනවා නම්, ඒකට සින්නක්කර ඔප්පුවක අයිතිය නැත්නම්, එය 
ලබා ෙදන කමෙව්දය දැන් පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ තීරණය 
නිසා ෙමොරටුව නගරෙය් නිවාස සඳහා සින්කක්කර ඔප්පු 300ක් 
ළඟදීම ෙදන්න මට වාසනාව ලැබී තිෙබනවා. ෙමය අපි රට වෙට්ම 
කර ෙගන යන කියාවලියක්. එතෙකොට ඒ පුංචි ෙගවල්වල හිටපු 
අෙප් අම්මලා, අක්කලා ආරක්ෂා ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔවුන්ට අවස්ථාව තිෙබනවා ව වසායක් කරන්න. ඒ සඳහා 
බැංකුවකට යන්න ඔවුන්ට ඇපයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන කල්පනා 
කරලා තමයි අපි ඒ ෙද්වල් කෙළේ. දරුවාට අධ ාපනය, මවට 
නිවස, තරුණ තරුණියන්ට අධ ාපනය හා ව වසාය යන ඒ 
සියල්ලක්ම අපි කරන්ෙන් යහපාලන රාමුවක් තුළයි.  

අපි එදා පරාජය කෙළේ ෙබොෙහොම භයානක ගමනක් ගිය 
රජයක් බව අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි. අපි යහපාලනයක් ඇති 
කළා; අපි නීතිෙය් ආධිපත ය ඇති කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත්, 
විධායකෙයනුත් බලපෑමක් නැතිව අද අධිකරණයට ස්වාධීනව 
කියා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා, අපට අද දවසට වැඩිය ෙහොඳ 
ෙහට දවසක් තිෙබනවා.   

අෙප් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා තවම මාස තුනක් පමණයි.  අවුරුදු 
විස්සක ගමන අපි දැන් පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරි මාස හැට 
සඳහා අපි ෙම් දමන්ෙන් අත්තිවාරම  පමණයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන නැවතත් ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.55] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුෙකොට 

කියන්න ඕනෑ අද  ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාව 
ෙකෙරන්ෙන් නැති නිසා එතුමාට අදාළ විනාඩි දහයක කාල 
සීමාවත් මට ලබා ගන්න කියලා දැනුම් දීලා තිෙබන බව.  

''ජාතික ආණ්ඩුව'' කියන එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙම් 
හවුල් ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ මුදල් ඇමතිතුමා 

දැන් ෙම් සභාෙව් නැති වුණත්, එතුමා දැඩි උත්සාහයක ෙයදී 
තිෙබනවා, දැඩි පරිශමයක් ෙයොදා තිෙබනවා ජනතාවෙග් 
ආකර්ශණය දිනා ගන්න. එතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය හදන විට 
අඩුම තරමින්  කාලයක්  එතුමන්ලාත් එක්ක හිටපු අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන ශූරීන් එක්ක ෙපොඩි කථාවක් කළා නම් ෙහොඳයි 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් ෙම් රෙට් දහස් 
ගණනක් ෙගෝලයන් හදලා තිෙබනවා. පත්තෙර් යන රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් තීරු ලිපි කියවන ෙකෙනක්, මම. 
ඒවා එකක් නෑර  කියවනවා. මා හිතුෙව් එතුමා ෙහොඳ දක්ෂ 
ආර්ථික විද ාඥෙයක් කියලායි. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා නම් දහස් ගණනක් ෙගෝලයින් හදලා තිෙබනවා. මා 
හිතන විධියට, රවි කරුණානායක මැතිතුමාට නම් එක 
ෙගෝලෙයක්වත් හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
නමුත් අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් ශක ෙද්ෙව්න්දයාත් 
හඳුනනවා, එතුමාෙග් පුතා වයිමාත් හඳුනනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇතිෙන්, කාලයක් ෙම් සභාෙව් ''වයිමා'' 
ගැනත් කථා කළා කියලා.  

ෙම්  අය  වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාරණා 
අනුව- 

 
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. Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara 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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට මම ෙබොෙහොම 
කනගාටුෙවන් ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබන විධියට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් ෙවනවා. අද අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවිෙයක් 
ෙපොෙහොර ෙහොන්ඩරයක් ගන්න රුපියල් 3,000ක් ෙගව්වාය කියා 
මට දැන් කථා කරලා කිව්වා. අද විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙපොෙහොර ෙහොන්ඩරයක් රුපියල් 3,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ගත්ත ෙගොවියා රුපියල් 3,000ක් වියදම් 
කරන තැනට පත් කරලා තිෙබනවා. ''අලියා ෙගොවියාට ෙකළියා!'' 
එච්චරයි ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතිහාසගත ෙවන 
ෙදයක් කරලා තිෙබනවා; විප්ලවීය ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. 
ඉරාන් විකමරන්ත නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා විප්ලවයක් ගැන කථා 
කළා.  ෙද්දුනු විප්ලවයක් ගැන කථා කරනවා. ෙම් විප්ලවෙය් 
පතිඵලයක් විධියට ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ආණ්ඩුවක් වී 
මිල අඩු කර තිෙබනවා. ගිය කන්ෙන් වීත් විකුණා ගන්න බැරිව 
ඉන්න ෙගොවියාෙග් වී ටිෙක් මිල අඩු කළාම  ෙකොෙහොමද ෙම් 
ෙගොවියා ජීවත් වන්ෙන්? භාණ්ඩ මිල දිගටම ඉහළ යනවා. අද 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කැරට් ගෑම් 250ක් රුපියල් 90යි. අමු මිරිස් 
කිෙලෝ එක රුපියල් 1,000යි. ඒ මදිවාට වී මිලත් අඩු කළා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කළා. ඒත් ෙගොවියා රජ කරන්න 
කථා කරනවා. තරුණෙයෝ ෙගොවිතැනට ඇදලා ගන්න කථා 
කරනවා. හැබැයි, අවසානෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙගොවියා විනාශය ට දැක්කීමයි. දැන් ඒ අය උදලු මදිනවා; දෑකැති 
මුවහත් තියනවා. ෙම් විප්ලවෙය් පතිඵලයක් විධියට ෙගොවිෙයෝ 
අමුඩ ගහෙගන ෙකොළඹට එයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක මතක 
තියාෙගන ඉන්න; බලාෙගන ඉන්න.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පරිසරය ගැන කථා කළා. ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, වනජීවීන් ඉන්න ඓතිහාසික 
බුද්ධංගල අභය භූමිෙය් අක්කර ගණනක් එළි කරලා, ෙගවල් 
42කට අත්තිවාරම් දමන්න අද උෙද් පටන් ගත්තා. මම ෙම් 
කාරණය ෙම් රෙට් ඉහළම නායකයන් ඔක්ෙකොටම කිව්වා. 
හැබැයි, කිසි ෙකෙනක් ඒක නතර කෙළේ නැහැ. බුද්ධංගල අභය 
භූමිෙය් ෙගවල් හදන ආණ්ඩුවක් පරිසරය ගැන කථා කරනවා; 
පරිසර හානිය ගැන කථා කරනවා; පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න 
කථා කරනවා. හැබැයි, ෙම් පශන්යට අද ෙවන තුරු විසඳුමක් 
නැහැ. අද උෙද් ඒ ෙගවල් ටික හදන්න පටන් ගත්තා.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
එතුමා,  තමන් යටෙත් බැංකු නැති මුදල් ඇමති ෙකෙනක්. මහ 
බැංකුවත් එතුමා යටෙත් නැහැ; ලංකා බැංකුවත් නැහැ; මහජන 
බැංකුවත් නැහැ.  එක බැංකුවක්වත් තමන් යටෙත් නැති මුදල් 
ඇමති ෙකෙනක් 1948න් පස්ෙසේ බිහිෙවලා ඉන්නවා. අෙප් 
ආචාර්යතුමාට, හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට මුදල් 
ඇමතිකම නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් බැංකු නැහැ. බැංකු 
පාලනයක් නැති මුදල් ඇමති ෙකෙනක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
බිහි කර තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අනුව රුපියල් මිලියන 90,000ක් ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ෙදන් අය කරනවා. කාෙගන්ද ෙම් මුදල අය 
කරන්ෙන්? කවුද ෙම් බද්ද ෙගවන්ෙන්? ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාව තමයි ෙගවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ 
ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 30,000යි. විෙශේෂ ගාස්තු අය 
කිරීෙම් පැනවීම රුපියල් මිලියන 75,000යි. කවුද ෙම්වා 
ෙගවන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පිටට තමයි ෙම් බද්ද දමලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, කියන්ෙන් "විප්ලවීය අය වැයක්" කියලායි. 
ඔව්, ෙම්ක විප්ලවීය අය වැයක් තමයි. ජනතාවට ෙම් තරම් බදු 
පනවපු අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් තිබුෙණ් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවල බද්ද ඉවත් කළා. 
හැබැයි, ඉෙලක්ටික් වාහනවල බද්ද වැඩි කළා. පසු ගිය කාලය 
තිස්ෙසේම ඉෙලක්ටික් වාහන ෙගන්වන්න දිරි දීලා, තමන්ෙග් 
හිතවතුන් ලවා ඒවා ෙගන්වාෙගන ඒ ගණන වැඩි කළා. ගණන 
වැඩි කෙළේ තමන්ෙග් හිතවතුන්ෙග් ඕනෑකමටයි. වෑන් එකක් 
අරෙගන ඉස්ෙකෝෙලට ළමයි ටික ඇදලා, hire එකක් ගිහින් ජීවත් 
වුණු මිනිහාට අද වෑන් එකක් ගන්න බැහැ. "හයිඒස්" වෑන් එකක 
මිල රුපියල් තිස ්ලක්ෂයකින් වැඩියි. දැන් කියනවා, ක්ෂුද , සුළු හා 
මධ  පරිමාණ ව ාපාරිකයාට ණය දීලා ඒ ක්ෂුද හා සුළු කර්මාන්ත 
වැඩිදියුණු කරනවා කියලා. පරිසර හිතකාමී ආණ්ඩුවක් පරිසරයට 
වඩාත්ම හිතකර ඉෙලක් ටික් වාහනවල ආනයන මිල වැඩි  කළා. 

අනික් පැත්ෙතන් වාහනයකින් ළමයි ටික ඇදලා, hire එකක් 
ගිහින් ජීවත් වුණු මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ අහුරා 
දැම්මා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ වාරිමාර්ග කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙමවර අය 
වැෙයන් ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද?  කුඩා 
පරිමාණෙය් වැව් හා අමුණු පතිසංස්කරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යාන්ඔය වාරිමාර්ග ව ාපෘතිය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් කළුගල්ඔය ව ාපාරය, 
රඹුක්කන්ඔය ව ාපාරය කියන ව ාපාර ෙදක සඳහා තව 
ෙකොපමණ මුදලක් ඕනෑද? ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  
වාරිමාර්ග ව ාපෘති කිසිවක් අලුතින් ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා 
කර නැහැ. වාරිමාර්ග ව ාපෘති කිසිවක් අලුතින් ෙයෝජනා කරලා 
නැති අය වැය ෙල්ඛනයක් තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය. ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙදන කිසිම සහනයක් පිළිබඳව ෙම් අය වැය  
ෙල්ඛනෙය් ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර 
සහානාධාරය නැති කළා; වී මිල අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පමාණයත් ෙමවර අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ ාත ෙගොවි ජනතාවෙග් අනාගත 
ආෙයෝජනයන් ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් අනාගත පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් පධාන වාරිමාර්ග ව ාපෘති කිසිවක් අලුතින් ආරම්භ 
කරන්න ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කරලා නැහැ.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් ති ෙබනවා. ගරු විමලවීර දිසානායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙව්ලාවත් අවසානයි. 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු මන්තීතුමා කියන ෙද්වල් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
உங்க க்குத் தமிழில் ெசால்ல ேவ மா? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට තව විනාඩි දහයක් තිෙබනවා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කවුරුවත් මට ඒ බව දැනුම් දීලා නැහැ. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
உங்க க்குத் தமிழில் ெசால்ல ேவ மா? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් විනාඩි දහය ඔබතුමාට 

ලබා ෙදන්න කියලා අපට කිසිම දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි, එතුමා මට එෙහම දැනුම් දීමක් කළා. ඔබතුමාට දැනුම් 

දීමක් කෙළේ නැති එකට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් ෙවලාව ෙමතුමාට ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්  

යුග ගැන කියලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ යුගය 
පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පරාකමබාහු යුගය, විජයබා 
යුගය වාෙග් රාජපක්ෂ යුගය ගැනත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ යුගය ගැන එෙහම සටහන්  
කළාට කමක් නැහැ. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න, ෙම් ආණ්ඩුවට කත් 
අදින ෙබො ෙහෝ ෙදෙනක් රාජපක්ෂ යුගය පිළිබඳව විෙව්චනය 
කරනවා. හැබැයි, බිම්තැන්නපත්තුෙව්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් 
වැව්ගම්පත්තුෙව්, පානම්පත්තුෙව් අහිංසක ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ජීවිතය ෙගොඩ නැඟුෙව් රාජපක්ෂ යුගයයි. එදා කිෙලෝමීටර් 10ක්, 
15ක් හුළු අත්ත පත්තු කරෙගන පාන්දර 5.00ට පයින් ආපු ෙගොවි 
ජනතාවෙග් දරුවන් අද ෙග් ඉස්සරහින් බස් එකට නැඟලා 
නගරෙය් ඉස්ෙකෝලයට ඇවිල්ලා ඉෙගන ගන්ෙන් ෙම් රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව නිසයි.  

ඉරක්කණ්ඩි මහ පාලම, කින්නියා මහ පාලම, ෙවරුගල් මහ 
පාලම හදලා නැ ෙඟනහිර පළාෙත් හැම පධාන පාරක්ම කාපට් 
කරලා හැදුෙව් රාපක්ෂ ආණ්ඩුවයි.  යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු, මළ 
මිනී කඳු ෙගොඩ ගැහුණු, ෙල් වැගිරුණු ඒ මහා භූමිය ෙගොඩනැඟුෙව් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි. රාජපක්ෂ යුගෙය්දී තමයි ෙම් රෙට් ෙගොවියා 
ඉදිරියට ආෙව්.  ෙල් හැලුණු එම දුක්ඛිත ඉරණෙමන් ෙම් ජාතිය 
නිදහස් කර ගත්ෙත් රාජපක්ෂ යුගෙය් දීයි.  හැබැයි,  ෙමවර අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් රාජපක්ෂ යුගය ගැන ෙවනම සටහන් කරලා 
තිෙබනවා,  දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලන්න,- 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීමක්]   පරාදයි. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පැරදුනා ෙන්.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි, අම්පාර දිනුම්. මම දිනපු ආසනයක මිනිෙහක්. මම 

අම්පාෙර් මිනිෙහක්. මම දිනපු ආසනයක මිනිෙහක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙචෞර රාජ " කියන ෙපොත කියවන්න. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙහොරකම් කෙළේ ෙකොච්චරද කියලා 
බලන්න. ෙම් රෙට් ඉඩම් අක්කර කී ලක්ෂයක්, - 
ෙමොරගහෙහේෙනන් අක්කරය ගත්ෙත් රුපියල් 14,000ට. දූෂණය, 
වංචාව ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්.  එදා අධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ගල් ගැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවයි. ඒක ෙමෙහය වූෙව් "කළු ලකී" ෙහවත් ලක්ෂ්මන් 
පනාන්දු.  1983 ජුනි මාසෙය් 24වැනිදා "කළු ලකී" කසාද බැන්දා. 
සාක්ෂියට අත්සන් කෙළේ කවුද? සාක්ෂියට අත්සන් කරපු එක් 
ෙකෙනක් තමයි එවකට අධ ාපන ඇමති වශෙයන් හිටපු රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා. එදා අධිකරණ ඇමති වශෙයන් හිටපු 
නිශ්ශංක විෙජ්රත්න තමයි "කළු ලකී"ෙග් කසාදෙය් සාක්ෂියට 
අත්සන් කරපු අෙනක් පුද්ගලයා.  අද දූෂණය, වංචාව, නීතිෙය් 
ආධිපත  ගැන කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් 
ඉතිහාසය පිළිබඳව  අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසය අමතක 
නම්, "ෙචෞර රාජ " කියන ෙපොත අරෙගන බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දූෂණයට, වංචාවට එෙරහිවයි කථා කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙන්ද, 1993 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් එවකට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස් ෙලස හිටපු,- [බාධා කිරීමක්] 
ෙනළුම් ගමෙග් මහත්මියව එම ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ? ඇයි ඒ? 
අල්ලසට, දූෂණයට එෙරහිව කියා කරපු නිසා. ෙනළුම් ගමෙග් 
මහත්මියව අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් ආණ්ඩුෙවන් පත් කරලා හිටපු 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙත් ෙබොන්න ගිහින් 
එන ෙකොට පුටුෙව් ෙවන ෙකෙනක් වාඩි කරවලා. මරදාෙන් 
ෙචොප්ෙප න ාය කියාත්මක කෙළේ. හැබැයි, නීතිෙය් ආධිපත  
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාර 
ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ව වස්ථානුකූල 
කියාවලිෙයන්. හැබැයි, අධිකරණෙය් අගවිනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් 
කෙළේ, ෙචොප්ෙප න ායෙයන්.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! රීති පශ්නයක්. 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ගැනද කථා 

කරන්ෙන්. ෙචොප්ෙප ගැනයි. ෙගෝනවල සුනිල් ගැනයි කථා 
කරන්ෙන්. ෙමතුමාට කියන්න, අය වැය ගැන කථා කරන්න 
කියලා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා ෙචොප්ෙපෙග් මල්ලිද? වාඩි ෙවන්න. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තමුන්නාන්ෙසේ digital ෙන්. Digital තාක්ෂණය ගැන කථා 

කරන්ෙන්. දැන් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් මහා සංවර්ධනයක් ගැන 
කථා කරනවා. දකුණු ආසියාෙව් විශාලතම වී ෙමෝල තිබුෙණ් 
අම්පාෙර් චවලකෙඩ්. ඒක වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. 
හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. අම්පාෙර් දැව සංස්ථාව වැහුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව. මින්ෙන්රිය ෙත් කර්මාන්තශාලාව වැහුෙව් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. ෙව්යන්ෙගොඩ ෙපෙහ කම්හල වැහුෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ  ආණ්ඩුව. ෙම් සියලු කර්මාන්ත විනාශ කෙළේ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා දැන් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ ගැහුෙව් 
එතුමන්ලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මාව විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයක් 
හැටියට සිටියදී එතුමන්ලා ෙදපාරක් මරන්න උත්සාහ කළා. 
ෙමොනවා නිසාද? ෙමොනවා කළ නිසාද? ඔක්කම්පිටිෙය්දී ඡන්ද 
ෙපෝලිෙම් ඉස්සරහයින් ගිය පස්ෙදනාටම ෙවඩි තබා මැරුෙව් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ෙත් කර්මාන්තශාලව ගිනි තැබුෙව් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. එතුමන්ලා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. සියඹලාණ්ඩුෙව් පුස්තකාලෙය් ඉඳලා 
පුස්තකාල සිය ගණනක් ගිනි තැබුෙව් කවුද?  පසු ගිය ජනවාරි 
8වැනිදා හංසයා රජ කරවන්න මල්ල හංඟාෙගන කෙඩ් ගියා.  
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳට කියලා දුන්නා. දැන් 
විෙව්චනය කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙගෙනන්න, 
රනිල් විකමසිංහව අගමැති කරන්න මල්ල හංඟාෙගන කෙඩ් ගිය 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ දැන් ඒ අයව විෙව්චනය කරනවා. හංස 
පූට්ටුෙව් කණ්ඩායම අපිට වැඩිෙයන් ගහලා, අඩුෙවන් ඒ පැත්තට  
ගහනවා. දැන් - 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හංස පූට්ටුව?  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
පූට්ටුව, පූට්ටුව.  පූට්ටුෙව් තමුන්නාන්ෙසේත් ඉන්නවා ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, ඉතිහාසය මතක 

නැහැ. 1988-1989 කාලෙය් මම විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයක්. ෙමතැන 

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් සිටියා නම් ෙහොඳයි.  එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙහේවිසි, ෙහොරණෑ, පාවඩ, පාංශුකූල, මතක 
වස්ත කිසිත් නැතිව, ටයර් එෙකන්, ෙතල් ගැලුෙමන් ෙම් රෙට් 
අම්මාවරුන්ෙග් දරුෙවෝ 60,000ක් මහ මඟ දවා අළු කළා. ඒ 
යුගෙය් ශී ලංකාෙව් මහවැලි, කැලණි, කළු, වලෙව් යන සිව් මහ 
ගංගාවල ගලා ගිෙය් ජලය ෙනොෙවයි, ජාතිෙය් දරුවන්ෙග් රක්ත 
වර්ණ රුධිරයයි. අම්පාෙර්, ෙමොරගහපල්ලෙම් අතපත්තුෙග් අම්මා 
අවුරුදු 28ක් බලාෙගන හිටියා පුතා එනතුරු. රෑට ඇවිල්ලා ෙදොරට 
තට්ටු කරලා, "අම්ෙම් මම ආවා" කියයි කියලා. උෙද් පාන්දර 
කඩුල්ල දිහා බලාෙගන ඉන්නවා පුතා කඩුල්ල පැනලා ෙගදරට 
එයි කියලා. කවදාවත් ආෙව් නැහැ. අතපත්තුෙග් අම්මා පසු ගිය 
සතිෙය් මැරුණා. අවුරුදු 28ක් මඟ බලාෙගන ඉඳලා ඒ අම්මා 
මැරුණා. ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කථා කරනවා, 
ෙගදර ඉන්න අම්මලා ගැන. අම්මලා දහසකෙග් කඳුළුවලින්, 
පියවරුන්ෙග් හදවෙත් නැ ෙඟන ගින්ෙනන්, ෙම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය දැවී යා යුතුයි; දැවී යා යුතුයි. ඒක මතක නැති වුණා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයින්ට. අහිංසක දරුවන් හැටදහසක් 
අමුඅමුෙව් ඝාතනය කළා.  නිර්ණාමික ෙසොෙහොන් ෙකොත්වල 
ඔවුන් සදා නිදනවා. 1977 එක ධජයක්, එක ෙකොඩියක් යටෙත් 
භාර දුන්නු රට 1994දී අපි ආපසු භාර ගන්න ෙකොට හැම තැනම 
මළ මිනී, ෙල් විල්, කඳුළු ගංගා. මරණෙය් ෙද්ශයක් අපට භාර 
දුන්ෙන්. අපි ආපසු 2015 භාර දීලා තිෙබනවා එක ධජයක් තිෙබන 
රටක්. ආපසු අවුරුදු 05කට පස්ෙසේ මළ මිනී කඳු එක්ක ෙම් රට 
අපට භාර ෙදන්න එපා කියලා අපි  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම් රෙට් අම්මාවරුන්ෙග් 
කඳුළුවලින්, හැටදහසක් දරුවන්ෙග් අම්මාවරුන්ෙග් කඳුළුවලින් 
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැවී යන දවස වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි 
කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද රීති 

පශ්නය? 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය එතුමා 

මැතිවරණ ෙව්දිකාවක- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

මීළඟට ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මිත ගරු විමලවීර 
දිසානායක මන්තීතුමා හති දාෙගන, ආෙව්ගශීලිව කරපු කථාෙවන් 
විනාඩි 20ක් තුළ විනාඩි ෙදකක් වත් අය වැය ගැන කථා කෙළේ 
නැහැ. අතීතය ගැන කථා කළා. ගිය රජෙය් ෙකරුවාවල් ගැන 
කථා කළා. නමුත් එතුමන් මෙග් අවවාදය අහලා නැ ෙඟනහිර 
පළාත් සභාෙව් ඇමති ෙකනකු හැටියට හිටියා නම් හුඟාක් 
වටිනවා. ෙමොකද, එතුමා හරි දක්ෂ හිටපු ඇමතිවරෙයක්. මිනිස්සු 
එතුමාට හුඟක් ආදරය කරනවා. අම්පාර දිස්තික්කයට ෙහොඳ 
ෙසේවාවක් කරලා තිෙබනවා.  ඔබතුමා අම්පාර ෙකොට්ඨාසය දිනුවා 
තමයි. නමුත් අම්පාර දිස්තික්කය පැරදුණා, ගරු මන්තීතුමා. ඒ 
පැරදීමට ෙහේතුවත් ඔබතුමා දන්නවා. එෙහම තිබියදී, ෙම් ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන මට කනගාටුයි. දැන් ඉතින් උගුෙර් 
ෙව්දනාව ඇති. ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් බීලා, 
හාන්සි ෙවලා ඉන්න. තව ඉතින් අවුරුදු 5ක් ඉන්න ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, එතුමා අෙප් මිතයා.[බාධා කිරීම්] ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම  මන්තීතුමියත් එෙහමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා අපි ඇති කර ගත්ත ෙම් විප්ලවීය 
ෙවනස ගැන මා මුලින්ම කිව යුතුයි. ෙමොකද,  දැන් විධායකෙය් 
ඒකාධිපතිත්වෙයන් ෙපොඩ්ඩක් ඉවත් ෙවලා යම් දුරකට ෙම් අය 
වැය දිහා බැලුවා නම් අපට ෙහොඳටම ෙත්ෙරන ෙදයක් තමයි මීට 
කලින් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අපි දැක්ක ඒ කමෙව්දය, කියාදාමය 
දැන් හාත්පසින් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවායි කියන කාරණය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
ඉංගීසි බසින් කරන්න අවසරයි. ඒත් එක්කම මා ෙම් ගැන පැහැදිලි 
කරන්නම්.  

Hon. Presiding Member, I must at the very outset 
according to tradition congratulate my Cabinet Colleague, 
the Hon. Minister of Finance, the Hon. Ravi 
Karunanayake, for having presented his maiden Budget. 
His maiden Budget has been presented in a situation 
where the world economy is shrinking. The "OECD 
Economic Outlook, November 2015" has been published 
in today’s newspapers and it very clearly states that the 
world economy is growing at a rate less than 3 per cent. 
This is perhaps, according to them, the slowest in the last 
six years and added to that is the recessions in Brazil and 
in Russia and the slowing down of the Chinese economy.  
Therefore, in this situation, we have got to be very 
realistic, far-thinking and somewhat revolutionary in our 
approach and that is what the Hon. Minister of Finance 
has done in formulating this Budget.  

At the outset, I must also thank the Hon. Prime 
Minister, because ever since 08th January, when we 
changed the regime and took over a new administration, 
he has given leadership through the Cabinet 

Subcommittee on Economic Affairs, which he chairs, to 
formulate economic policies that will synchronize with 
our Budget Proposals. In that regard, we must also look at 
His Excellency the President's very own Budget 
allocation. Sir, if you look back at the time of former 
President Mahinda Rajapaksa, almost 60 per cent of the 
total Budget Estimates was virtually being controlled by 
him. But, our current President, His Excellency 
Maithripala Sirisena, has now reduced it to almost 12 per 
cent and this is a paradigm shift from the total control of 
the Budget by the Presidency in the past. The Presidential 
Secretariat too has maintained cost efficiencies that were 
introduced in the Interim Budget with a total expenditure 
allocation of Rs. 2.3 billion as against the Rs. 9.5 billion 
spent by President Rajapaksa in the year 2014. So, you 
can see the drastic difference in the way in which 
budgeted funds have been allocated to subjects that come 
under the Presidential purview. 

Now, coming to the agriculture sector, Sir, the 
introduction of a buffer stock scheme to minimize post-
harvest losses amounting to 30 to 40 per cent annually is 
something that we have to appreciate. Warehouses will 
store and pay 50 per cent to farmers and once stored, 
maybe sold at a more favourable price.  This is another 
revolutionary scheme that has been introduced by our 
Finance Minister.   

  අෙප් කෘෂි ආර්ථිකෙය් විශාලතම පශ්නයක් තමයි අස්වැන්න 
අෙළවි කිරීමට තිෙබන බාධකය.  මීට ෙපරත් ෙම් වාෙග් ගබඩා 
පහසුකම් සඳහා  මුදල් ෙවන් කර තිබුණත් කිසි විෙටක සාර්ථකව 
අපි ඒක ඉටු  කෙළේ නැහැ; අනුගමනය කෙළේ නැහැ.  
ෙපොෙළොන්නරුව, කිලිෙනොච්චිය සහ ඇඹිලිපිටිය යන පෙද්ශවල 
විශාල ගබඩා සංකීර්ණ තුනක් ඉදි කිරීම සඳහා  ෙමවරත් රුපියල් 
බිලියනයක් - රුපියල් මිලියන 1,000ක්- ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව තව ෙදයක් කිව යුතුයි. හැම කන්නයකම  විශාලතම කෘෂි 
අස්වැන්නක් ලැෙබන අම්පාර වැනි දිස්තික්කයක ෙමවැනි 
ගබඩාවක් ඉදිරි කිරීම ගැන ෙමතැන සඳහන් ෙනොවීම පිළිබඳව 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

Then, there is help provided to the farmer when it 
comes to fertilizer subsidy for small-scale farms up to 
one hectare, covering a cash grant of Rs. 25,000. This 
came in for heavy criticism by the previous speaker. 
ෙමතැනදීත් මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ඊෙය් අපි 
ෙබන්ෙතොටදී වැඩ මුළුවක් පැවත්වූවා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත තුමා ඉතාම නම ශීලීව අෙප් ඉල්ලීමක් පිළිබඳව 
සලකා බලනවාය කියලා කියා සිටියා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කළා. මෙග් පක්ෂෙයනුත් ෙගොවි පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු හතර පස් ෙදෙනක් සිටියා. අෙප් ඉල්ලීමක් තමයි 
ෙහක්ෙටයාර් එකක් ෙවනුවට, එනම් අක්කර ෙදකහමාර ෙවනුවට 
එක ෙගොවියකුට අක්කර පහක පමාණයකට ෙම් සහනාධාර මුදල 
ලබා ෙදන්නය කියන එක. ඒ ගැන සලකා බලනවාය කියා එතුමා 
කිව්වා. ඒ පිළිබඳවත් මම මතක් කර සිටිනවා. ෙමොකද, මීට කලින් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීෙම්දී ඒ සහනය ඒ ෙගොවි මහතුන්ට 
ලැබී තිබුණ බවත් අපි සඳහන් කළා.  

නිවාස ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් නිවාස ලක්ෂයක් ඉදි කිරීෙම් 
කියාදාමය පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. The Hon. Minister has 
proposed 100,000 housing units through Public-Private 
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Partnerships within a period of five years to low-income 
urban dwellers ensuring that relocation will not affect 
their livelihoods and social networks. This is an important 
aspect. The former Government, too, engaged in an Urban 
Regeneration Project by providing housing for the 
underprivileged urban poor who were living in 
underserved settlements which are commonly known as 
"slums". Now, the Hon. (Dr.) Harsha De Silva, in his 
speech, this morning, referred to this important aspect of 
adhering to the National Involuntary Resettlement Policy 
when you resettle people from urban slums.  

The former Defence Secretary, when he was in charge 
of the Urban Development Authority, approached this 
issue without any humanitarian concern for these poor 
people. They were very forcibly evicted from their 
housing units and forced to go and live in vertical 
housing. Even today, if you go and see all those flats that 
have been built up, their maintenance, the way in which 
people have been denied social space, being pushed away 
from their localities into far away places with their 
children having to attend schools in areas they were 
originally living - umpteen number of difficulties and 
basic facilities being denied to them.  Though they are 
living in vertical housing - new houses, flats - they are not 
used to vertical housing living conditions.  Lack of proper 
conditioning before embarking on such projects had 
resulted in serious social problems in most of these areas.  
Our Government is not going to continue in the same 
way. We have decided to follow the National Involuntary 
Resettlement Policy when we resettle people in new 
housing units that will be provided to the people.  

The other day, five of us, Ministers representing 
Kandy, met together and decided to set up an Urban 
Regeneration Programme for people living in underserved 
settlements within the Kandy Municipal limits - 
Mahaiyawa, Deiyannewala, Katukele. The people in these 
areas depend on the places around them for their 
livelihood, particularly, the Kandy Hospital, the Market 
and the Municipality. Some of them are working in these 
places and some are engaging in pavement-hawking. 
These people's living conditions have to be improved. 
Those lands in which they are living are commercially 
valuable.  When you release those lands for Public-
Private Partnerships, you need to engage with them, talk 
to them and provide them acceptable alternatives, so that 
they will not be thrown far away from their living 
environment and be subjected to the misery that the 
Colombo slum-dwellers were subjected  to by the 
previous regime. This is something that we propose to do. 
In fact, my Ministry will also be undertaking to 
implement a new Urban Regeneration Project in other 
cities like Kandy. We will start  the next programme in 
Kandy with these motives in mind.  

Similarly, Hon. Presiding Member, we also propose to 
do some extensive urban development programmes 
through the Strategic Cities Development Project funded 

by the World Bank and the ADB.  This Project which 
will initially be looking at Kandy, Galle and Trincomalee, 
will subsequently be expanded to Anuradhapura, Jaffna 
and various other important cities. We will be looking 
simply not at housing alone, but the traffic congestion 
and improving the environment within the city, so that we 
will provide very pleasant living conditions for the people 
living within the city as well as those who come into 
those cities.  

We have also undertaken to implement a "Smart 
Cities" project similar to what has been implemented by 
the Prime Minister Modi in India. He had announced that 
hundred  "Smart Cities" will be set up.  Initially, our 
Government proposes to look at about ten important 
cities and for the first phase, we will begin this process in 
Kandy. 

There is another important development. The Hon. 
Member representing the Ampara District, who is here, 
from the Tamil National Alliance, had some reservations 
about our Kalmunai Development Programme. 

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ச் சார்பிேல ேபசிய ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் கல் ைன நகர அபிவி த்தி 
சம்பந்தமாகச் சில க த் க்கைள ம் சில விமர்சனங்கைள ம் 
சமர்ப்பித்தி ந்தார். கல் ைன நகர அபிவி த்தி சம்பந்தமாக 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் கடந்த ேதர்த ன்ேபா  
ெகா த்த வாக்கு திைய நிைறேவற் வதற்ெகன் ம் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்பட்ட ப்பைதயிட்  நான் ெகளரவ 
நிதியைமச்ச க்கு நன்றி கூற ேவண் ம். ஆனால், கல் ைன 
நகர அபிவி த்தி என்கின்ற ெசயற்றிட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு ன் , கல் ைனையச் ேசர்ந்த 
தமிழ், ஸ் ம் மக்க க்கு இைடயிேல நீண்ட காலமாக 
நிலவிவ கின்ற சில கல்களின் காரணமாக இ க்கின்ற 
சில பிரச்சிைனகைள ம் அவர்க க்கி க்கின்ற 
சந்ேதகங்கைள ம் தீர்த் ைவத் , அதன் அ ப்பைடயிேல 
அந்த மக்கேளா  சாியான கலந் ைரயாடல்கைள நடத்தி, 
அந்தச் ெசயற்றிட்டத்ைத அறி கப்ப த் வதற்கான 

யற்சிகைள நாங்கள் ெசய்யவி க்கின்ேறாம் என்பைத ம் 
நான் இங்கு இந்தச் சைபயிேல குறிப்பிட்டாக ேவண் ம்.  

இவ்வா  நாங்கள் பல இடங்களிேல திய 
ெசயற்றிட்டங்கைள அறி கப்ப த்திக் ெகாண்  வ கின்ற 
அேதேநரம், சுகாதாரத் ைற சம்பந்தமாக ம் திய நல்ல சில 
திட்டங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கு ெகளரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் நிதிெயா க்கீ  ெசய்தி க்கின்றார்.    

There is one other important expenditure item that has 
been proposed by the Hon. Finance Minister: to build and 
equip ten district-based Stroke Centres attached to 
tertiary care hospitals.  No locations have been identified.  
As you know, Hon. Presiding Member, stroke is one of 
the main causes of death which is commonly prevalent in 
this country and the facilities in our peripheral hospitals,  
particularly in the provinces,  are not adequate. 
Therefore, the Hon. Finance Minister has provided 
provisions for ten district-based Stroke Centres and I 
presume one of these Centres will be set up in the Eastern 
Province as well as  in the Central Province. 
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With those requests, I would also venture out to 
mention the thousand Kidney Dialysis Centres in CKD 
prevalent areas. These Dialysis Centres  will also be 
strategically located in areas where you get a high 
prevalence of the chronic kidney disease that we see in 
agricultural areas. As a matter of fact, my Ministry, the  
Ministry of Water Supply, is also a partner in the Task 
Force that is being headed by His Excellency the 
President who has undertaken to see that this so-called 
chronic kidney disease will be eradicated as far as 
possible from these areas. Towards that, many initiatives 
are being implemented. I am sure, the allocations made in 
this Budget  are going to strengthen that process. I must 
welcome that, including the construction of a hospital 
specializing in kidney disease and management in 
Minneriya.  

Then, there is also provision to set up three Cancer 
Hospitals in Nallur, Kandy and Matara. All of us know, 
the present facility in Maharagama is terribly over-
crowded. This serious disease - cancer - that affects a 
large number of people in this country has to be tackled in 
the provinces as well. Therefore, one in the North in 
Nallur, one in the Central Province in Kandy, and the 
other in the South in Matara is a welcome proposal that 
we must appreciate.  

Sir, a variety of such things, together with the State-
owned enterprises and their future, is something that has 
been approached with certain novel proposals being put in 
place. As a matter of fact, as opposed to what the 
Opposition Members are trying to allude, I must say that 
they will never be privatized, but there is an attempt to set 
up a Government-owned holding company similar to that 
of Temasek Holdings of Singapore. This is a very good 
initiative and therefore, the shares of these enterprises will 
be passed on to a Public Wealth Trust where the Secretary 
to the Treasury and the Governor of the Central Bank will 
be the custodians and it will be managed by a board 
comprising of members from the civil society, trade 
chambers and trade unions who will be nominated by the 
Constitutional Council. Therefore, this initiative also must 
be complimented. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
How many minutes did I have, Sir? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You had 20 minutes. Now, your time is over.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay. Let me wind up, Hon. Presiding Member.  

The appointment of professionals to boards of these 
State-owned enterprises is a very important thing. By 
now, some of the State-owned enterprises are in such a 
state that they have to be restructured and reconstituted. 
Therefore, in regard to all the State-owned enterprises 
that are lying dormant in many areas -for instance, 
Valaichenai Paper Factory- I was having a discussion 
with the Hon. Finance Minister. Sir, this is something that 
we can convert to some other important business activity 
in the area so that it will be a boost for that area.                       
-[Interruption.] Yes, these are all underperforming 
Government institutions. Therefore, foreign investments 
have to be brought in to complement these industries and 
towards that several other proposals have been made in 
the Budget. While welcoming all these proposals and 
congratulating the Hon. Minister of Finance for having 
given thought to a wide array of new reforms and having 
included them in this Budget, I once again wish him all 
the very best in having presented his maiden Budget to 
this Parliament. 

Thank you. 
 
[අ.භා. 3.37] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත තුමා විසින් 

ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අදහස් දැක්වීමට 
ෙපරාතුව නැවත වතාවක් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර 
එවන්නට සහාය ලබා දුන් රත්ගම ආසනය පමුඛ ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පගතිශීලි ජනතාවට ස්තුතිය පළ කරන්න ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ෙග් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් 
කරමින් කිව්වා, එතුමා ජාතික සහෙයෝගිතා ආණ්ඩුෙව් මුදල් 
අමාත වරයා හැටියට ෙමවර අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා. අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ෙගන යන ෙකොට ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. නමුත් එතුමා ජාතික 
සහෙයෝගිතා ආණ්ඩුවක අමාත වරයා බව  කම කමෙයන් අමතක 
කර තිෙබනවා. 

එතුමා ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ, කරුණු දැක්වූෙය් 'අද 
ෙම් පවතින්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්' කියන 
කාරණය හිෙත් තියාෙගනයි. අද අප කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව "ආණ්ඩුවක් හදන්න" 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වරමක් දුන්නා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අෙප් සමහර අයත් කියන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාව 
වරම දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් පක්ෂ ෙදක එකතු කර ආණ්ඩුව 
හදන්නයි. හැබැයි, මුදල් ඇමතිතුමා ඉතාම සාහසික විධියට ශී 
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ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්ති විෙව්චනය කර, එතුමාට මුදල් 
ඇමතිකෙම් ඉන්න උදවු කරපු අයෙග් පතිපත්ති සාහසික විධියට 
විෙව්චනය කර තමයි තමන්ෙග් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා ජනසතු ව ාපාරය ෙබෙහවින් අවඥාවට ලක් 
කර තිෙබනවා. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමියෙග් ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළ ෙබෙහවින් අවඥාවට ලක් කර තිෙබනවා. ඉතාම 
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ කරුණක් තිෙබනවා. එතුමා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන ද්ෙව්ෂෙයන් කථා කරන එක හරි. නමුත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත් 
ෙබොෙහොම අඩුෙවනුයි ෙමහි  තිෙබන්ෙන්. ඒක පුදුම සහගත 
කාරණයක්. අද ෙම් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් කථා කරපු 
මැති ඇමතිවරු කියනවා අපට ඇහුණා, අද යහ පාලනයක් 
තිෙබනවා කියලා.  

ඇත්තටම යහ පාලනයක් තිෙබනවාද? අපට  පුදුමයි. සමහර 
ෙවලාවට ගරු අගමැතිතුමාට සිද්ධ ෙවනවා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අය ෙගන්වලා, "රණ්ඩු වන්ෙන් නැතිව ඉන්න" කියන්න. ඒක 
හරියට බාලාංශ පන්තියක් වාෙගයි. සමහර ඇමතිවරු කියනවා, 
"දැන් යහ පාලනෙය් කෑලිත් නැහැ" කියා. එෙහම කියන ෙකොට 
ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමති ෙකෙනක් අහනවා, "ෙරදි ඇඳෙගනද ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්?" කියා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ  ඇමති 
ෙකෙනක් ගිහිල්ලා "අල්ලස් අරෙගන තිෙබනවා" කියා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරයකු සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙකොමසාරිස්ට 
පැමිණිලි කරනවා.   අපි අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
"එෙහම නම්, ෙමහි යහ පාලනයක් තිෙබනවාද? ෙකොෙහේද ඒ යහ 
පාලනය තිෙබන්ෙන්?" කියා. 'ෙමය සම්පූර්ණෙයන් මහා 
ෙපෝඩාවක්' කියා අපි කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා, "ෙමවර අය වැෙය් 
බැලු බැල්මට ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා" කියා. ෙමහි තිෙබනවා, 
"අධ ාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කළා" කියා. නමුත් කාරණා 
ෙසොයාෙගන යන විට තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙකොළය වහලා 
තමයි ගහලා තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් දිගින් 
දිගට කථා කළා. අපි ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට කියනවා, 'කරුණාකර 
එය නිවැරැදි කරන්න' කියා. අද ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා, 
"ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු ආකාරයට ෙම් රෙට් 
අධ ාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා" කියාලා. ඒක 
ෙහොඳයි. සත  වශෙයන්ම එෙහම ෙවන් කර තිෙබනවා නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කවුරුත් ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අප කියන්න ඕනෑ, 
අධ ාපන අමාත ාංශය ෙම් වන ෙකොටත් 5/2015 අංකය යටෙත් 
රජෙය් සියලු පාසල්වලට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබන බව. 
එහි ෙමොකක්ද සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්? පාසෙල් එදිෙනදා වියදම් 
පාසෙල් දරුවන්ෙගන් -පාසෙල් දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙගන්- අය 
කර ගන්න කියා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමය මහා බරපතළ 
කාරණයක්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් කියන තරම් විශාල මුදල් පමාණයක් 
අධ ාපනයට ෙවන් කර තිෙබනවා නම්, ඇයි ඒ වාෙග් චකෙල්ඛ 
නිකුත් කරන්ෙන්? අපි ඒ කාරණය පිළිබඳව ගරු අධ ාපන 
ඇමතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි 
ෙවනුවට අද වවුචරයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. අපි 
දන්නවා පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ආරම්භ කළ බව. ඒක ෙහොඳයි. කාලයක් තිස්ෙසේ එය 
කරෙගන ආවා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2002 අවුරුද්ෙද්ත් වවුචර් ෙදන්න ගිහින් 
ෙම් වැෙඩ් සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් කළ බව. එදා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හා ගාම නිලධාරින් හරහා වවුචර් කමයක් 
ආරම්භ කර ෙම් කටයුත්ත නැත්තටම නැති කළා. නමුත් පසුව ආ 
සියලුම ආණ්ඩු නිසියාකාරව ෙම් කටයුත්ත පවත්වා ෙගන ගියා. 

නැවත වතාවක් ෙම් රෙට් අධ ාපන ඇමතිතුමා නිල ඇඳුම් සඳහා 
වවුචර් ලබා ෙදන කමයක්  ආරම්භ කර  තිෙබනවා. ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් මුල් සතිෙය් ෙද්ශීය ෙරදි නිෂ්පාදකයින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කැඳවා, ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා ඒ අයෙගන් ෙම් සඳහා ෙරදි මිලදී ගන්නට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ වන විටත් ෙම් රෙට් අධ ාපන ඇමතිතුමා  චීනෙයන් ෙම් 
ෙරදි  ෙගන්වන්නට සියලු කටයුතු සුදානම් කර තිබුෙණ්. ඒ අය ඒ 
ෙවනුෙවන් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. 
එතැනදී ෙම් අය අගමැතිතුමා ෙග් ඉල්ලීමට කන් දී ඒ නඩුවත් 
ඉවත් කරෙගන, තමන්ෙග් නිෂ්පාදන පාසල්වලට ෙදන්න එකඟ 
වුණා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන ෙකොටයි නැවත වතාවක් 
ෙම් රෙට් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් වවුචර් කමය ආරම්භ 
කරන්නට යන්ෙන්. ෙම්ක මහා  බරපතළ කාරණයක් කියන එක 
අපි කියන්නට   ඕනෑ. මා ෙම් කාරණය ගැන දිගින් දිගටම කථා 
කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ගම්වල ඉන්න  අහිංසක 
ෙදමවුපියන්ට ෙමයින් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
අධ ාපන ඇමතිතුමාට අපි කියනවා, "කරුණාකර ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට එපා; නිසි ආකා රෙයන් 
පාසල්වලට ෙරදි ලබා ෙදන්න" කියා.  

ගරු අධ ාපන අමාත තුමා කියනවා අපට ඇහුණා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ෙරදි මිලදී ගැනීෙම්දී අයථා සිද්ධීන් සිදු 
වුණා කියා. එෙහම නම් කවුද ඒවාට වග කියන්නට ඕනෑ? ඒ 
කාලෙය් සිටි අධ ාපන ෙසේවා ඇමතිතුමා අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඉන්නවා. එතුමා අද අෙප් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්වරයා. එෙහම නම් අද ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඉන්න අෙප් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්වරයාට 
විරුද්ධව FCID එකට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. අෙප් පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්වරයා එෙහම ෙදයක් කර ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එෙහම වංචා දූෂණ කර  තිෙබනවා නම් 
එය රටට ෙහළි කරන්නය කියන අභිෙයෝගය අප කරනවා. එෙහම 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් වවුචර් දීෙමන් ෙම් පශ්නය විසඳන්නට බැහැ 
කියන එක අපි කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත තුමා කියනවා, 
එතුමා ෙම්  අය වැයට පාදක කර ගත්ෙත්, ගරු අගමැතිතුමා 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 5වැනි දා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
ආර්ථිකමය පතිපත්ති පකාශෙය් තිබුණු කාරණාය කියා. රැකියා 
අවස්ථා බිහි කරනවා, ආදායම් ඉහළ නංවනවා, ගාමීය ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කරනවා, මධ ම පන්තිකයන්ට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙද්ෙපොළ අයිතිය ලබා ෙදනවා, ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම 
පන්තියක් බිහි කරනවා යනාදී කාරණා කිහිපයක් ෙමහි තිෙබනවා. 
අෙප් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරනෙකොට කිව්වා, 
ශක්තිමත් මධ ම පන්තියක් බිහි කරන බව ෙමහි ඇතුළත්ව 
තිෙබනවා කියා. එෙහම එකක්  ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  

දැන් රජෙය් ෙසේවකයන් සම්පූර්ණෙයන්ම කප්පාදුවකට ලක් 
කරලායි  තිෙබන්ෙන්. 2016 ජනවාරි 1වන දායින් පස්ෙසේ රජෙය් 
ෙසේවයට එක්වන අයට දැනට පවතින විශාම වැටුප් කමයට විශාම 
වැටුප ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ඉෙගන ගත් උදවිය රාජ   
ෙසේවයට බැඳීම මධ ස්ථායි කර තිෙබනවා. අද ඒ අයට ලැෙබන 
වරපසාද එකින් එක කප්පාදු කර ෙගන යනවා. 

රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබාදුන් තීරුබදු රහිත වාහන බලපතය 
අවලංගු කිරීම ෙහොඳයි කියා අපි  පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්න තිබුණා. අවභාවිතාවන් වීම 
වළක්වා එය ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි. ෛවද වරු, 
ඉංජිෙන්රුවරු, ඉෙගනගත් උදවිය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඔය 
බලපතය අතට එනතුරු බලාෙගන ඉන්නවා ෙහොඳ වාහනයක් 
ගන්න. සමහර අය ඒක විකුණනවා. ඒ විකුණලාත්  ඒ අය 
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නාස්තියක් කරන්ෙන් නැහැ. සමහර අය තමන්ෙග් දරුවන්ට උසස් 
අධ ාපනය ලබාෙදන්ෙන් ඒ බලපතය විකුණා ලැෙබන මුදලින්. 
සමහර අය තමන්ෙග් බාෙගට හදාගත් ෙග්ෙදොර හදා ගන්ෙන් ඒ 
මුදලින්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට ඒ 
තීරුබදු රහිත වාහන බලපතෙය් වටිනාකමක් නැති වුණාට අපට 
නම් ඒෙක් ෙලොකු වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එක 
පැත්තකින් අපි වාෙග් මන්තීවරුන්ට එය අෙහෝසි කළ එකත් 
ෙබොෙහොම  අසාධාරණයි. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට 
ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයින්ට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා  නැවත ඒ ගැන  
සලකා බලා   තීරුබදු රහිත වාහන  බලපතය ලබා ෙදන්නටය කියා 
අප ඉල්ලා සිටිනවා. රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් කරනවාය කියමින්, 
යතුරු  පැදි ලබා දීම සම්බන්ධව ඒ කාලෙය් මහෙලොකුවට 
පම්ෙපෝරි ගැහුවා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආ ණ්ඩුව කාලෙය් 
යතුරුපැදි ලබා  දුන්නා අපි දැක්කා. එතෙකොට හමුදාවට යතුරුපැදි 
දුන්ෙන් නැහැ, ෙපොලීසිෙය් හැෙමෝටම දුන්ෙන් නැහැ කියලා 
සමහර උදවිය විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳෙගන කිව්වා අපට මතකයි. 
අෙප් රජය කාලෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් යතුරුපැදි ලබා ගන්නට ෙගවූ රුපියල් 50,000 නැවත 
ෙදනවා කියලා කිව්වා. අද එෙහම දුන්නාද? මුදල් ෙගවූ අයට 
පමණක් යතුරුපැදි ලබා ෙදනවා කියලා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවක 
තිෙබනවා අද මම දැක්කා. ෙපොලීසිෙය් සමහර නිලධාරින් 
ආණ්ඩුෙවන් යතුරුපැදි ෙදනවා කිව්වාම තමන්ෙග් තිබුණු 
යතුරුපැදියත් විකුණුවා. අද ඒ අය ඉතාමත් අසරණ ෙවලා 
සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
සාමාන  ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙම් වාෙග් ෙපෝඩාකාරී අය වැයක් 
ඉදිරිපත් කරෙන් නැතිව ජනතාවට සැබෑවටම සහන ලබා දිය හැකි 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. තවත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කිරීමට කාරණා කිහිපයක්ම අපට 
තිෙබනවා. 

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

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා කියලා කිව්වාට, අද පිට 

රටින් ෙගන්වන ෙබොෙහෝ භාණ්ඩවල බදු සහන ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයෙගන් බදු අය කරන්ෙන් නැතිව භාණ්ඩ අෙප් 
රටට ෙගෙනන්නට අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. 

අද ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් සහ ෙදමළ ජාතිකයින්ට 
විෙශේෂෙයන් බලපාන කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පරණ යකඩ 
එකතු කිරීම. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. 
ෙම් වන විට පිට රටින් යකඩ ආනයනය කරන විට පනවා තිබුණු 
බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විශාල 
වශෙයන් පැතිරුණු කර්මාන්තයක් තමයි ෙම් පරණ යකඩ එකතු 
කිරීම. ගම්වල මිනිසුන් පරණ යකඩ ටික එකතු කරලා නගරෙය් 
ඉන්න මුදලාලිට දුන්නාම, ඒ මුදලාලි ෙකොළඹට, වත්තල පැත්තට 
ෙගනැල්ලා ඒ යකඩ ටික දීලා මුදලක් ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය් 
රුපියල් 65ට විකිණූ පරණ යකඩ කිෙලෝව අද රුපියල් 29ට 30ටත් 
විකුණා ගන්න බැරි මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද දකුණු 

පළාෙත් පවුල් 12,000කට වැඩි පමාණයක් සම්පූර්ණෙයන් 
අසරණ ෙවලා සිටිනවා. එම නිසා අපි ෙබොෙහෝම ඕනෑකමින් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්නට ඕනෑ නම්, රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට යන්න කියලා. එෙහම ෙනොකර, ඒක 
ෙපොෙත් තිබුණාට විතරක් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙපොෙත් 
තිෙබන ෙද්වල් පැහැදිලිවම කියාත්මක කළ යුතු මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන විශ්වාසය අෙප් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙකොපමණ ෙවලාව තිෙබනවාද? 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව නම් අවසන්. ඔබතුමාට තිබුෙණ් විනාඩි 15යි. දැන් එය 

අවසන්. 
 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව එක විනාඩියක් 

ෙදන්න.  

අද ෙම් ආණ්ඩුව විෙද්ශිකයින්ට ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් බදු 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  මම නිෙයෝජනය කරන 
රත්ගම ආසනෙය් තමයි හික්කඩුව සංචාරක පෙද්ශය තිෙබන්ෙන්. 
පසු ගිය කාලෙය් ඉඩම් බද්ද ඉවත් කළ නිසා, අද අෙප් 
මනුෂ ෙයකුට ෙවරළට බහින්නට තැනක් නැහැ. විෙද්ශිකයන් 
සියලුම ඉඩම් ලබාෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා ගාල්ල ෙකොටුවට 
ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනයි, අද ගාල්ල ෙකොටුෙව් ඉඩමක් ශී 
ලාංකිකයකුට මිලදී ගන්න බැරි මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන විට, -මුදල් ඇමතිතුමා 
කියනවා ෙම්වා විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අද්දවා ගැනීමට කළ 
ෙයෝජනා කියලා-  ෙම් රෙට් අනාගතය පිළිබඳව යහපත් 
ආකාරයට හිතන්නට ඕනෑ.  

තායිලන්තය, මැෙල්සියාව වාෙග් රටවල ෙම් වාෙග් ඉඩම් 
බැහැර කිරීෙම් පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ නිසා මුදල් හම්බ කිරීම 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි අෙප් අනාගත පරපුරට ෙදයක් ඉතිරි 
කරන්නට ඕනෑ. ඒක ෙනොවුෙණොත් අපි ෙම් කරන කිසි ෙදයකින් 
ඵලක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් පතිපත්තිය පිළිබඳව නැවත 
සලකා බැලීමක් කරන්න කියන ඉල්ලීම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
කරමින්, ෙම් අය වැය අෙප් රෙට් ජනතාවට කිසිදු සහනයක් ලබා 
ෙනොෙදන අය වැයක් කියන කාරණය නැවත නැවතත් මතක් 
කරමින්, මට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට මාෙග් 
ෙගෞරවය සහ සත්ුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් 

අපි සියලු ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙලොකුම ෙවනසක් ඇති 
වුණා. ඒ ෙවනස අෙගෝස්තුවල පැවැත්වුණු මහා මැතිවරණෙයන් 
තවත් තහවුරු වුණා. දැන් අපි ඉන්ෙන් ෙවනස් යුගයක; 
පරිවර්තනය වන අවස්ථාවක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මානවම්ම සිට මහා 
පරාකමබාහු දක්වා වූ අෙප් රෙට් ඒ ස්වර්ණමය ආර්ථික යුගය යළි  

1547 1548 

[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා] 
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උදා කරන්නට මුල පුරන අවස්ථාවකයි අපි ෙම් සිටින්ෙන්. ෙම් 
අෙප් තුන්වැනි පරම්පරාෙය් අය වැයයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ෙම් අය වැය  විවාදයට 
සහභාගිවීමට ලැබීම මෙග් ජීවිතෙය් ලද මහත් භාග යක් ෙසේ 
සලකනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් ගම් පෙද්ශෙය්ම මන්තීවරෙයකු වන 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙව්ලාෙව්දී මට කථා කරන්න ලැබීමත් 
ෙබොෙහොම සතුටක්.  

අප ෙගොඩ නඟන්ෙන් "බහුජන හිතාය, බහුජන සුඛාය" 
ආර්ථිකයක්. තිරසාර සංවර්ධනයට මං ෙහළි කරන ආර්ථිකයක්. 
මෙග් අය වැය කථාෙව් කරුණුවලට යන්න කලින් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂ ෙහළිදරව්වක් කරන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දැක්කා, 
පසු ගිය දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
අභයාරාමෙය් ඉඳෙගන, ඒ වාෙග්ම තවත් පන්සල්වලට ගිහිල්ලා 
පුවත් පත් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා. එතුමා කියනවා, "අෙප් 
හාමුදුරුවෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව දරුණු ගණෙය් එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 
නිදහස් කරනවා. නැවතත් භීෂණයකට අර අඳිනවා" කියලා. 
ෙමන්න ෙමවැනි බරපතළ ෙබොරු, වංචා සහගත කියමන් කියමින් 
ඉන්නවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙනොදන්නා 
කාරණයක් ෙහළිදරව් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම්ක 2010 ජනාධිපතිවරණ සමෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව හැෙමෝටම ෙහොෙරන් කරපු වැඩක්. 
2010.01.22 සහ 2010.01.25 වන දින ගරු නීතිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත මුදා හරින ලද සැකකරුවන්ෙගන් පබල තස්තවාදී 
කියාවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් ගණන 140ක් ෙවනවා. ෙමම 
සැකකරුවන් නිදහස් කරන්ෙන් එවකට සිටි ෙමොහාන් පීරිස් 
නීතිපතිවරයාෙග් අත්සනින් යුතුවයි. මම ඒ  කිහිප ෙදෙනකුෙග් 
නම් කියවන්නම්. ෙම් අය පබල එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්. ෙම් අය 
නිදහස් කරන්ෙන් 2010 ජනාධිපතිවරණයට කලින්. එක 
සැකකරුෙවක් තමයි, මුරලිසිවඥානි මුටරීස. ඔහු කළ වරද තමයි, 
එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශෙය් පධානියා වශෙයන් කටයුතු කළ 
ෙපොට්ටුඅම්මාන්ෙග් උපෙදස් මත විෙද්ශ රටවල සිට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට එවන ලද මුදල් ෙසලාන් බැංකුෙව් ෙදහිවල ශාඛාව 
හරහා ලබා ෙගන එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවත ලබා දීම. තවත් 
සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, නඩරාජා සිවරාසා නමින්. ඔහු කළ වරද 
තමයි, එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශයට සම්බන්ධව කටයුතු කරමින් 
එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශෙය් නායකයකු ෙලස කටයුතු කළ කපිල් 
අම්මාන්ෙග් උපෙදස් අනුව ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් තස්තවාදී 
කියාකාරකම්වල නිරත වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහුට 
අවුරුදු 7ක බරපතළ වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් නියම වී සිටියදී තමයි 
නිදහස් කෙළේ. තවත් සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, ශම්මුගම් බාස්කරන් 
නමින්. ඔහු 1992 වර්ෂෙය්දී එල්ටීටීඊ සංවිධානයට බැඳී අවි 
පුහුණුව ලබා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙපොලිස් අංශෙය් 
සාමාජිකෙයකු ෙලස වන්නි මානුෂීය ෙමෙහයුෙම්දී තිවිධ හමුදාව 
ෙවත පහාර එල්ල කර තිෙබනවා. තවත් සැකකරුෙවක් ඉන්නවා, 
අන්ෙතෝනිමුත්තු අරුල්ෙජොන්සන් නමින්. ඔහු 2000 වර්ෂෙය්දී 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් මුහුදු ෙකොටි අංශයට බැදී අවි පුහුණුව ලබා 
2001 ජුනි මාසෙය්දී මරාෙගන මැෙරන මුහුදු ෙකොටි සාමාජිකයන් 
පිරිසක් ෙයොදවා තිකුණාමලය පෙද්ශෙය්දී නාවික හමුදාව ෙවත 
පහාරයක් එල්ල කර තිෙබනවා. ෙසල්වරාසා නගුෙල්ෂ්වරන්, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් බුද්ධි අංශය ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් පධානියා 
වශෙයන් කටයුතු කළ චාල්ස් යන අයෙග් පුද්ගලික ආරක්ෂකයා 
වශෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමවැනි සැකකරුවන් 140 
ෙදෙනක් 2010 ජනාධිපතිවරණයට කලින් නිදහස් කළා. ෙම් ගැන 
කිසිම ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ. කිසිම මාධ යකින් ෙහළිදරව් 
වුෙණ්ත් නැහැ. ෙමන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කරපු ෙබොරු, වංචා සහගත රැවටීම.  

අපි ෙහළිදරව් කරන කාරණා තවම අවසන් නැහැ. ෙම් තව 
සිදුවීමක්. ෙම්ක Custom case No. INDS/BIU/30/2015. 
අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ්  සමාගෙමන් ශී ලාංකික ඕනෑම ෙකෙනකු බස් 
එකක් මිලදී ගන්න ෙකොට, ඒ ෙගොල්ලන් ෙදන showroom price 
එකක් තිෙබනවා. ඒක ෙඩොලර් 40,000යි. ෙම් ෙගොල්ලන් බස් 
2,200ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. Showroom price එක ෙඩොලර් 
40,000ට තිෙබන බස් එකක් ෙගෙනන ෙකොට CIF value එක 
ෙඩොලර් 30,000යි. නමුත් ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට - 
SLTB - ෙගනැල්ලා තිෙබන බස් එෙක් CIF value එකත් ෙඩොලර් 
40,000යි. ඒ අනුව එක බස ්එකකට ෙඩොලර් 10,000ක් වැඩිපුර ශී 
ලංකා රජය  ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩිපුර 
ෙගවපු ඒ ෙඩොලර් 10,000ටත් සියයට 3.9ක ෙපොලියක් අදටත් 
අෙප් මහජනතාව ෙගවනවා.  

අපි අහන්න කැමැතියි, රුපියල් මිලියන 3,080ක් පමණ වන 
ෙම්  මුදල ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියලා. කාෙග් හරි ''කුමාරියන්ෙග්'' 
accountsවල තිෙබනවා නම් ඒක ෙහළිදරව් කරන්න. ඒ සඳහාත් 
අපි කියා කරනවා. මම ෙම් documents ෙදකම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා 

දැන් මම කථා කරන්න යන්නම්, අෙප් අය වැය සහ අෙප් 
අනාගත වැඩ පිළිෙවළ ගැන. ඊට කලින් අපි ෙපොඩ්ඩක් අතීතය 
ෙදස හැරිලා බලන එක ෙහොඳයි. 1977දී විවෘත ආර්ථික ෙවෙළඳ 
පතිපත්තිය ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට හඳුන්වා 
දුන්නා.  අෙප් අසල්වැසි රටවලට කලින් අපි ආර්ථිකය විවෘත 
කළා. ඒ කාලෙය් අෙප් අය ඉන්දියාවට වන්දනාෙව් යන ෙකොට 
සබන් කෑල්ලක්, toothpaste එකක්, torch එකක් වාෙග් ෙද්වල් 
අරෙගන ගියා. ඒ ෙගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබුණා, හතර ගුණයක්, 
පස් ගුණයක් වාෙග් වැඩි මුදලකට ඉන්දියාෙව්දී ඒවා අෙළවි කරලා 
වන්දනාෙව් යෑමට  වියදම්වන මුදලත් ෙහොයා ගන්න.  

අපට පස්ෙසේ තමයි අෙනකුත් රටවල් ආර්ථිකය විවෘත කෙළේ. 
අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාවත් එෙහමයි. ඊට ෙගොඩක් කාලයකට 
පස්ෙසේ තමයි චීනය ආර්ථිකය විවෘත කරලා අපටත් කලින් 
ෙලෝකයම ජය ගත්ෙත්.  රුසියාෙව් ෙගොර්බෙචොව් මහත්තයා 
ෙපරස්ෙතොයිකාව ෙගෙනන කාලෙය් එතුමා ගියා, සපත්තු 
කර්මාන්තශාලාවකට. එතෙකොට දැක්කා, සපත්තුවල අඩිය ගහලා 
තිෙබන්ෙන් අෙනක් පැත්තට කියලා. එතුමාටත් ෙත්රුණා, ෙම් 
යන සමාජවාදී කමය හරි යන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ අනුව රුසියාව 
ෙපරස්ෙතොයිකාව ෙගනාවා.  

ෙම් නිදහස් ෙවෙළඳ පතිපත්තිය ෙකොෙහොමද අෙප් ආර්ථිකයට 
බලපෑෙව් කියන එකට එක උදාහරණයක් තමයි අෙප් රූපවාහිනී 
මාධ ය. ගැලරිෙය් අෙප් මාධ ෙව්දී සෙහෝදරවරුන් ඉන්නවා. අපි 
දැක්කා, විවිධ රූපවාහිනී channels ෙම් රෙට් ඇති ෙවන හැටි. ඒ 
හරහා විවිධ රැකියා අවස්ථා හැදුණා, රූපවාහිනී මාධ ෙව්දීන්, 
තාක්ෂණ ශිල්පීන්, ඡායාරූප ශිල්පීන් ෙම් ආදී වශෙයන්. ඒ නිදහස් 
ෙවෙළඳ ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ ෙම් රට විප්ලවයකට ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ඉන්ෙන් තුන්වැනි 
 පරම්පරාෙව් ආර්ථික විප්ලවයකට ලෑස්ති ෙවමින්. ඒ 
නෙවෝත්පාදන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් සඳහා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් මධ ම පන්තියක් හැදුෙව් නැහැ. විෙශේෂෙයන් 
ඉහළ මධ ම පන්තියක් හැදුෙව් නැහැ. එක පවුලක් වටා ඉන්න 
පිරිසක් වටා තමයි ෙම් සියලු මුදල් කැරකුෙණ්. අපි ෙම් යන්ෙන් 
මධ ම පන්තිය ශක්තිමත් කරන්නයි. විෙශේෂෙයන් අපට බිහි 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න ඕනෑ, දස ලක්ෂපතියන් දස ලක්ෂයක්. මධ ම පන්තිෙය් 
දස ලක්ෂයක්, දස ලක්ෂපතියන් බවට පත් කරන අය වැයක් තමයි 
අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළින් තමයි අපට 
නෙවෝත්පාදන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා යා හැකි 
වන්ෙන්.  

අපි ෙම් යන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් පධාන පදනම 
තමයි අධ ාපනය හා ෙසෞඛ . අෙප් පංචවිධ කියාවලිෙය් -මාස 
අටකින් අලුත් රටක් හදන වැඩ පිළිෙවෙළේ- පැහැදිලිව අධ ාපනය 
සඳහා කරන වියදම් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් දක්වා 
අවුරුදු පහක් තුළ වැඩි කරනවා කියලා තිෙබනවා. අපි ඒක 
කමානුකූලව කරනවා. නමුත් අෙප් සමහර මන්තීවරු අධ ාපනයට 
අපි වියදම් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන, ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල් පමාණය හරියට අර්ථ දක්වන්න දන්ෙන්ත් නැහැ. සමහර අය 
අධ ාපනයට කියලා ගන්ෙන් අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන් 
කරපු මුදල විතරයි. නමුත් උසස් අධ ාපනයට, ඊළඟට 
පළාත්සභාවල අධ ාපනයට, වෘත්තීය අධ ාපනයට, විද ා හා 
තාක්ෂණ අධ ාපනයට වශෙයන් ෙම් සියලු ෙද් එකතු කළාම  දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3.7ක් දක්වා 2016 අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තු අනුව ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
පිළිබඳ විෙශේෂෙයන්ම වාද විවාද ඇති ෙවනවා.  ෙම් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය පිළිබඳ අතීතය මතක් කරනවා නම්, ෙමය ඇති 
කරන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්යි.  
ජපානය  විසින් තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන්. ජපානෙය් 
පරිහරණය කරන, පසට හිතකර, කෘෂිකර්මයට හිතකර ෙපොෙහොර 
අපට සහනාධාරයක් විධියට ලැෙබනවා. ඒක තමයි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරෙය් ආරම්භය. නමුත් දැන් විපක්ෂෙය් අෙප් සමහර 
මන්තීවරුන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් දුන්න එකක්, එය දැන් නැති කරන්න 
හදනවා කියලා අර්ථ දක්වන්න හදනවා. නමුත්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෙපොෙහොර කියා ආෙව් ෙලෝකෙය් අනික් 
රටවලින් භාවිතෙයන් ඉවත් කළ ෙපොෙහොර බව අපි දැක්කා. 
ඒවාෙය් තිබුෙණ් වස.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වසත් එක්ක ඒ 
ෙපොෙහොර ෙගනාපු අයෙග් සාක්කුවලට ෙකොමිස් එකකුත් ගියා. 
එතෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ෙවලා තිබුෙණ් ෙපොෙහොර 
මුවාෙවන්, වස කවමින් ෙකොමිස්වලින් ඒ අයෙග් සාක්කු පුරවා 
ගන්න විතරයි. අද අපි  ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරයට නැවතත් නියම 
අර්ථය දීලා තිෙබනවා.  අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුවට මුදල් 
සහනාධාරයක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කාලෙය් සාක්කුවලට ගිය ෙකොමිස් ටිකත් අපි ෙගොවියාටම ලබා 
ෙදනවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් අය 
වැෙයන් සහනාධාර වශෙයන් රුපියල් මිලියන 48,095ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  උදාහරණ වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  ජූලි වර්ජකයන් 
සඳහා, ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන් සඳහා, ඉංජිෙන්රු 
සහායකයින්ෙග් පුහුණුවීම් සඳහා, සංචාරක කර්මාන්තෙය් පුහුණු 
කිරීම් සඳහා, ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා, විශ්වවිද ාල 
සිසුන්ට laptop  පරිගණක ලබා දීම සඳහා, වෘත්තීය පුහුණුව, 
නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහන්, ඒ වාෙග්ම විදුලි බලෙයන් තීවීලර්  
කියාත්මක කිරීමට අවශ  පර්ෙය්ෂණ සඳහා, වතු නිවාස සඳහා, 
කලා කරුවන්ෙග් විශාම වැටුප් සඳහා යනාදී වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 48,095ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.   

දැන් අපි යන්ෙන් නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහායි. අද 
දිනෙය් ෙම් පර්ෙය්ෂණ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම උපකරණ 

අවශ මයි. උදාහරණයක් හැටියට  කාර්මික රටවල නිෂ්පාදන 
අපනයනය සියයට 50ක් ෙවනවා.  නමුත් අෙප් තිෙබන්ෙන් 
සියයට 0.9යි.  විද ා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශය සඳහා 
ජාතික නෙවෝත්පාදන මධ ස්ථානය පිහිටුවීමට අපි රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙම් නෙවෝත්පාදනෙය්දී  
විවිධ අංශවලින් විවිධ පර්ෙය්ෂණ කරන්න අපි මැදිහත් ෙවනවා.  
මා විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක කරන්න කැමැතියි, දැනට 
ලංකාෙව් අමතක කර දමා තිෙබන ක්ෙෂේතයක් වන විද්යුත් 
නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය හා පවර්ධනය කියන අංශය ගැන.  
අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාලවලට යන උපාධිධාරින් අතරින් වැඩිම 
ලකුණු ගන්නා අය යන එක්තරා area එකක් තමයි ෙම් 
"Electronic Design" කියන පැත්ත. එතෙකොට අෙප් රෙට් 
අධිතාක්ෂණික විද්යුත් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය හා පවර්ධනය 
සඳහා පාරිසරික පද්ධතියක් තවම නැහැ.  ඒ නිසා අෙප් දක්ෂතම 
උපාධිධාරින් විෙද්ශවලට ඇදී යනවා.  ඒ නිසා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල් වලින් ෙමවැනි නිෂ්පාදන ව ාපෘතීන් 
හදන්න අපට පුළුවන්.   උදාහරණයක් විධියට දැනුම ෙක්න්දීය 
විද්යුත් තාක්ෂණය - Electronics. ඒ වාෙග්ම ඒ ආශිත පාගුණ  
ෙයොදා ෙගන නිෂ්පාදන අපනයනය, විෙද්ශ අපනයන සඳහා 
ෙද්ශීය තාක්ෂණික ආෙද්ශන නිෂ්පාදනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. 
ඒවා නම්, ෛවද  විද ාව සඳහා වූ උපකරණ, ඒ වාෙග්ම 
ෙතෝරාගත් කාර්මික උපකරණ ආදියයි.  ෙම් වාෙග් අලුත් 
තාක්ෂණ, ඒ වාෙග්ම නෙවෝත්පාදන සඳහා අෙප් අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙමවැනි පර්ෙය්ෂණ තුළින් අපට 
රුපියල් බිලියන ගණනක් ලැෙබනවා.  පස් වසරකට රුපියල් 
බිලියනයක ආෙයෝජනයක් කිරීම තුළින් ඒ වාෙග් සිය ගුණයක 
මුදලක් නැවත ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම  "ශී  ලංකාව තුළ අධි 
තාක්ෂණික විද ත් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය සහ පවර්ධනය 
සඳහා පාරිසරික පද්ධතියක් සැකසීම" යන ෙම් document එක 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. ෙම් 
පර්ෙය්ෂණ සහ design පැත්ත ගැන හිතනෙකොට, ෙමවැනි අලුත් 
ෙයෝජනා අපට අවශ  ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයකට යන්න නම් ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කළ යුතුමයි. 
ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළින් අපට සියලුම හිදැස් වැසිය 
හැකි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ඉදිරිෙය්දී ලබා දීමට කල්පනා 
කරන Digital Identity Card එක හරහා සියලුම ෙතොරතුරු 
පද්ධති යටෙත් සියලු දත්ත පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් 
සංවර්ධනෙය් සියලුම පතිලාභ සියලු ෙදනාටම ලබා ගත හැකි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද ාල සහ පසිද්ධ ස්ථාන සඳහා අවශ  
Wi-Fi පහසුකම් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි පසු ගිය කාලෙය් දුටුවා, ෙලෝක පකට ගූගල් සමාගම Google 
Loon Project එක හරහා ලංකාවමට අවශ  අධිෙව්ගී අන්තර් ජාල 
පහසුකම් ලබා දුන් ආකාරය. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 5G තාක්ෂණය 
අෙප් ෙලෝකයට එනවා.  

2020දී පැවැත්ෙවන ෙටෝකිෙයෝ ඔලිම්පික් උෙළල ෙකොළඹ 
සුගතදාස කීඩාංගනෙය් ඉඳෙගන hologram තාක්ෂණය පාවිච්චි 
කරමින් සජීවීව රස වින්දනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපට 
ලැෙබනවා. ෙමවැනි වැඩසටහන් සඳහා ෙම් ආර්ථිකය 
ඩිජිටල්කරණය කරන එක, නැත්නම් තාක්ෂණයත් එක්ක යන 
එක ඉතාම අවශ යි. ෙම් සඳහාත් අෙප් ෙම් අය වැෙයන් ඉතාම 
වැදගත් ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් තාක්ෂණ සහ 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවනවා. අපි ෙලෝකය විවෘත කර තිෙබනවා. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් ෙලෝකය අප දිහා බැලූ විධියට ෙනොෙවයි, අද ෙලෝකය 
අප දිහා බලන්ෙන්. ෙම් නෙවෝත්පාදන පතිසංස්කරණත් එක්ක 
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අලුත් ෙලෝකයකට යන්න අපි උත්සාහ දරන ෙමොෙහොතක ෙලෝකය 
අපත් එක්ක එකතු ෙවන්න ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා. 
උදාහරණයක් විධියට ෙම් තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ ගැන කථා 
කරනෙකොට, යාපනය විශ්වවිද ාලය සඳහා නගර නිර්මාණ 
සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජපානෙය් විශ්වවිද ාල සමඟ 
ඒකාබද්ධව කරන තාක්ෂණ විශ්වවිද ාල සඳහා ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් විවිධ තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
සම්බන්ධ ෙයෝජනා රාශියක් ෙම් අය වැය හා සම්බන්ධ ෙවනවා.  

 අද ෙලෝකයට ගැළෙපන තිරසර සංවර්ධනය සඳහා අවශ ම 
වන වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා ෙම් අය වැෙයන් වැඩිම මුදලක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබන බව අප දැක්කා. ෙම් වනජීවී සංරක්ෂණය 
රටකට අත වශ යි. පරිසරයත් එක්ක, තාක්ෂණයත් එක්ක යන 
රටක් තමයි, ඉදිරියටම යන්ෙන්.  නෙවෝත්පාදන දියුණුවත් එක්ක 
ඉදිරියටම යන්ෙන්, එවැනි රටක් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන් කථා කළ ආකාරය අසා ෙගන සිටින විට අපිට මතක් 
වුණා, "තල් අත්තට ෙබොරලු දැම්ම වාෙග්" කියන පස්තාව පිරුළ. 
ෙමොකද, එතුමන්ලා කථා කෙළේත් ඒ වාෙග්යි. ෙම් කිසිම සාධනීය 
කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව, ඒ ෙගොල්ලන්ට කථා 
කරන්න ෙද්වල් නැති නිසා ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් කථා කළා. 
නමුත් හරවත් බවක් නැහැ. අද මා විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් රෙට් ෙම් තුන්වැනි 
පරම්පරාෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
සම්බන්ධව මම එතුමාට සුබ පතනවා. ෙම්, එතුමාෙග් පළමු අය 
වැය. ඒ වාෙග්ම තුන්වැනි පරම්පරාෙව් තුන්වැනි විප්ලවය කරන 
අය වැය.   

ඒ නිසා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සියලුම මන්තීවරුන් -එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විතරක් ෙනොෙවයි - තුෙනන් ෙදකක 
වැඩි ඡන්දයකින් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව සම්මත 
කර ගන්නා බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 

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

එතුමා ෙනොමැති බැවින් ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීතුමාට 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 

[பி.ப. 4.12] 
 

ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக என  
க த் க்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு வாய்ப்பிைனத் தந்த 
உங்க க்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இச்சைபயில் பிரசன்னமாகி என  க த் க்கைள 

ன்ைவப்பதற்கு என்ைனத் ெதாி ெசய்  அ ப்பிய 
அ ராத ர மாவட்ட மக்க க்கு மீண் ம் நன்றிையத் 
ெதாிவிப்பதற்கு இச்சந்தர்ப்பத்திைனப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த வர  ெசல த் திட்டம் வரலாற்  ாீதியாக ஒ  
க்கியமான காலகட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . சுதந்திர 

இலங்ைகயில் நாட் ன் இ  பிரதான கட்சிக ம் ேதசிய 
அரசாங்கம் ஒன்ைற அைமத் ப் பயணிக்கும் ேவைளயிேல 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . இ  
பிரதான கட்சி ஆதரவாளர்கள ம் எதிர்பார்ப் க்கைள 
நிைறேவற்றக்கூ ய வைகயில் ெகளரவ நிதியைமச்சர் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்ைதத் தயாாித் த் தந் ள்ளார். 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் 11 அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள  
விைலகைளக் குைறப்பதற்கு எ த்த நடவ க்ைகைய நாட் ன் 
பின்தங்கிய மாவட்டெமான்றிைனப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
உ ப்பினர் என்ற வைகயில் நான் பாராட் கிேறன்; 

நாட்  மக்க ம் பாராட் கின்றார்கள். என  
மாவட்டத்தில் வ ைமக் ேகாட் க்குக் கீழ் வா ம் மக்கள் 
இதைனப் ெப ம் வரப்பிரசாதமாகக் க கிறார்கள்.   

கடந்த பத்  வ ட காலமாக ந்திய அரசு கைடப்பி த்த 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக காரணமாக இந்த நா  நிதி 
ெந க்க ைய எதிர்ேநாக்கியி ந்த . ரேநாக்குடன் 
நாட் க்கு எ  ேதைவேயா அதைனச் ெசய்யா  ேமற்ெகாண்ட 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் காரணமாக நா  ெப ம் கடன் 
சுைமக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள . இந்தப் பின்னணியில் 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் எப்ப யான ஒ  வர  ெசல த் 
திட்டத்ைதச் சமர்ப்பிப்பாேரா என்  நா ம் எதிர்பார்த் க் 
காத்தி ந்த . நிதியைமச்சர் தன  அ பவம் மற் ம் 
திறைமையப் பயன்ப த்தி மக்க க்குப் பல வைகயி ம் 
நிவாரணம் வழங்கும் ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித் ள்ளார்.  இதற்காக அைமச்சர் சாதாரண மக்கள்மீ  
வாிகைளச் சுமத்தா , வ மானத்ைதப் ெப வதற்குப் பல 

திய வழிகைளக் கண் ள்ளார். 

சுகாதாரத் ைறயின் ேமம்பாட் க்கு நிதியைமச்சர் 
ெப மளவிலான நிதிைய இம் ைற ஒ க்கி ள்ளார். 
குறிப்பாக, சி நீரக ேநாயினால் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் வா ம் ஒ  மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பிரதிநிதிெயன்ற வைகயில் நிதியைமச்ச க்கு என  விேசட 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். விேசடமாகச் 
சி நீரக ேநாய் காணப்ப ம் பிரேதசங்களில் 1000 சி நீரக 
சிகிச்ைச நிைலயங்கைள உடன யாக அைமப்பதற்கு 6,500 
மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள .  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
வடமத்திய மாகாணத்தில் 26 சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி 
பிாி கள் காணப்ப கின்றன. அதில் 19 பிாி கள் அ ராத ர 
மாவட்டத்தி ம் 7 பிாி கள் ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தி ம் 
காணப்ப கின்றன.  அ ராத ர மாவட்டத்தில் உள்ள 19 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் கணிசமானள  
மக்கள் சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்த 
நாட் க்கு உர ட் ம் விவசாயிகேள இதனால் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இந்தக் ெகா ர ேநாயி ந்  
மக்கைளப் பா காப்பதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் பல்ேவ  
ெசயற்றிட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்தி வ கின்றார்கள். 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இதற்கு விேசடமாக நிதி 
ஒ க்கியி ப்ப  குறித்  என  மாவட்ட மக்கள் சார்பில் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ ராத ர மாவட்டத்தில் 7,72,000 மக்களில் 12,436 ேபர் 
சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இ  அ ராத ர 
மாவட்ட சனத்ெதாைகயில் 1.6% ஆகும். மதவாச்சி சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 48,906 ேபாில் 2,831 ேப ம், 
பதவிய சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 22,998 
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ேபாில் 1,375 ேப ம், ெகபிதிெகால்லாவ சுகாதார ைவத்திய 
அதிகாாி பிாிவி ள்ள 36,782 ேபாில் 1,107 ேப ம், ரம்பாவ 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 22,325 ேபாில் 1,103 
ேப ம் இவ்வா  பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். மற்ைறய 15 சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் கணிசமான மக்கள் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, எம  பிரேதசங்களில் இந்ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உடன் தீர்  ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய  அவசியமாகும். அதைனப் ெபற் க்ெகா ப்ப  
மக்கள் பிரதிநிதிகளான எமக்குள்ள ெபா ப்பாகும். எனேவ, 
கட்சி ேபதங்கைள மறந்  எமக்கு உத மா  
எதிர்க்கட்சியி ள்ள அ ராத ர மாவட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இதற்காக நான் 
பல்ேவ  ன்ென ப் க்கைள ேமற்ெகாண் ள்ேளன். 
அத் டன், இத்தைகய உன்னதமான ேவைலத்திட்டத்திற்கு 
என  மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்கும் 

ன்வந் ள்ேளன். அத்ேதா , நீர் சுத்திகாிக்கும் filter கைள ம் 
எதிர்காலத்தில் வழங்க உத்ேதசித் ள்ேளன். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
"ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம்" என்ப  பழெமாழி. 
இவ்வாறான நிைலைமயில் அ ராத ர மாவட்டத்தில் பிற 
மாவட்டங்களி ந்  வந்  தி மணம் ப்பதற்குக்கூட 
மக்கள் அஞ்சுகின்றனர். சி நீரக ேநாயாளர்க க்கு ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர்  
அவர்களின ம் ெசயற்றிட்டத்தின் அ ப்பைடயில் மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன ம் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்தக் 
ெகா ப்பன  இன்ன ம் கிைடக்காமல் பலர் அல்ல ம் 
நிைலயி ள்ளனர்.  

இ  இவ்வாறி க்க, ெபாலன்ன ைவ மாவட்ட மக்களின் 
நிைலைம ம் அைதப்ேபாலேவதான் காணப்ப கின்ற . 
இங்கு  07 சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ள்ள 
4,06,086 ேபாில் 5,563 ேபர் ேநா ற் ள்ளனர். இ  
அம்மாவட்டத்தில் 1.36% ஆகும். ெமதிாிகிாிய சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 65,575 ேபாில் 1,687 ேப ம், 
திம் லாகைல சுகாதார ைவத்திய அதிகாாி பிாிவி ள்ள 79,661 
ேபாில் 1,207 ேப ம் ேநா ற் ள்ளனர். மற்ைறய சுகாதார 
ைவத்திய அதிகாாி பிாி களி ம் இேத நிைலைமேய 
ெதாடர்கின்ற . இவற்ைற எல்லாம் பாிேசாதைன ெசய்த அரச 
நி வனங்க ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்க ம் 
இவற் க்ெகல்லாம் காரணம் 'கிைளேகாெசப்' எ ம் 
இரசாயனப் பதார்த்தெமனக் கண் பி த் ள்ளனர். இதனால் 
தற்ேபா  அரசு இதைனக் கட் ப்ப த்தி ள்ள . ஆகேவ, 
இதற்கான நிரந்தர தீர்  காணப்பட ேவண் ம். என  
மாகாணத்தில் மின்ேனாியாவில் சி நீரக ேநாய்க்கான விேசட 
ைவத்தியசாைலெயான்றிைன நி வதற்கு 2,000 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெகௗரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் கிராமப் றங்கள் சம்பந்தமாக  விேசட கவனஞ் 
ெச த்தி ள்ளார். ஒவ்ெவா  கிராம ேசவகர் பிாி க க்கும் 
1.5 மில் யன் பாய் தம் ஒ க்குவதற்கு எ த் ள்ள 

வான  ஒ  சிறப்பான தீர்மானமாகும். ஒ  கிராமத்தில் 
வ டத் க்கு 1.5 மில் யன் பாய் பணம் சுழல்வதான  அந்த 
மக்களின் வ மானத்தில் நிச்சயம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ம். 
காலஞ்ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி ஆர். பிேரமதாஸ அவர்களின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த நாட் ேல 200 
ஆைடத்ெதாழிற்சாைலகள் கிராமப் பகுதிகளில் 

அைமக்கப்பட்டேபா  அங்கு இவ்வா  பணம் ழங்கியதைன 
நாம் கண்ேடாம். இப்ேபா  ஒ  கிராமத் க்கு 1.5 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ப்ப  இந்த அரசு கிராமப் ற மக்களின் 
நலனில் அக்கைற காட் வதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகும். 
இந்தச் ெசயற்றிட்டத்ைத ன்ென க்கும் ெபா ப்  என  
மாவட்டத்தின் ெகௗரவ அைமச்சர் பீ. ஹாிசன் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . இதற்காக 21 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்காக கூ தலான 
நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . கல்விதான் எம  பிரதான 

தலீடாக ள்ள . இதைன உணர்ந்  ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் கல்வி ேமம்பாட் க்கு கூ தலான நிதிைய 
ஒ க்கி ள்ளார். அதற்கு ேமலதிகமாக பாடசாைலகளின் 
கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த ம் கூ தலான நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இதில் விேசடமாக ஆரம்ப மற் ம் 
இரண்டாம்நிைலப் பாடசாைலகளில் நில ம் மலசலகூட 
வசதிகள் இல்லாைமையக் க த்திற்ெகாண்  2016ஆம் 
வ டத்தில் அைனத் ப் பாடசாைலக க்கும் குழாய் நீர் 
வசதி டன் ைறயான மலசலகூட வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 4,000 மில் யன் பாைய நிதி 
அைமச்சர் ஒ க்கி ள்ளார். இ தவிர, மின்சார வசதியில்லாத 
பாடசாைலக க்கு மின்சார வசதிைய வழங்க 2,000 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இைவ எம  
பகுதிகளி ள்ள பாடசாைலகளின் நீண்டகாலக் 
குைறப்பாட்ைட நிைற  ெசய்வதாக அைம ம். கல்விக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் கடந்த காலங்களில் அரச உதவி எ ம் 
கிைடக்காத 1,360 பாடசாைலக க்காக ப்பதாயிரம் 
மில் யன் பாைய நிதி அைமச்சர் ஒ க்கீ  ெசய் ள்ளார். 
பல்ேவ  காரணங்களினால் விேசடமாக, அரசியல் 
காரணமாக கடந்த அரசு காலத்தில் 1,360 பாடசாைலகள் 

றக்கணிக்கப்பட்டன. அங்கு ப க்கும் பிள்ைளக க்குச் 
ெசய்த அநீதி இப்ேபா  கைளயப்பட ள்ள . 
இப்பாடசாைலகள் பற்றிச் சிந்தித்த ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க க்கும் நிதி 
அைமச்ச க்கும் விேசடமாக நான்  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ற்றாகப் றக்கணிக்கப்பட்ட 
ெமளலவி ஆசிாியர் நியமனம் குறித் , இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 

ஸ் ம் பாடசாைலகளில் இஸ்லாம் மற் ம் அர  ஆகிய 
பாடங்கைளப் ேபாதிக்க ஆசிாியர்கள் இல்லாதி ந்தனர். 
இ குறித்  ெகளரவ நிதி அைமச்ச ம் ெகளரவ கல்வி 
அைமச்ச ம் விேசட கவனஞ்ெச த்தி 2016ஆம் ஆண்டளவில் 
ெமளலவி ஆசிாியர்கைள நியமிக்க நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் சிறப் ப் 
பற்றி ெதாடர்ந்  ேபசலாம். எனக்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ேநரம் 

வதனால் என  உைரைய க்க வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத விமர்சிக்கும் 
எம  எதிர்க்கட்சி நண்பர்க க்கு ஒ  பணிவான 
ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். கடந்த ஆகஸ்ட் 
17ஆம் திகதி மக்கள் ஆைண வழங்கி அைமக்கப்பட்ட அரசு 
அதன் தலாவ  ஆண் ேல இ க்கின்ற . எந்தேவார் 
அரசுக்கும் அதன் தற்காலகட்டத்ைதத் தைடகளின்றி 

ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கு இடமளிப்பேத சம்பிரதாயமாகும். 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி எதிர்க்கட்சியில் இ க்கும்ேபா  
அதைனத் தைலவர் மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 
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வழிகாட்ட ல் ெசய்  காட் ய . ஆகேவ, எமக்கு இந்தப் 
பயணத்ைதத் ெதாடர வாய்ப்பளி ங்கள்! ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் ெநகிழ் த்தன்ைம டன் ெசயற்ப வதற்குத் 
தயாெரன அறிவித் ள்ளார். எனேவ, இந்த தலாண்  வர  
ெசல த் திட்டத் க்கு ஆதர  வழங்குவதற்கு ன்வ மா  
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க க்கு அைழப்  வி ப்ப டன், 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின ம் 
வழிகாட்ட ல் இந்த நா  ஆரம்பித் ள்ள திய பயணம் 
ெவற்றிகரமாக அைமயப் பிரார்த்தித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

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

අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට මා 

නැවත වතාවක් ෙතෝරා පත්කරගත් වැලිමඩ පධාන බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම මෙග් පණාමය පුද කරන්නට 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 2016 වර්ෂය සඳහා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා අපි ෙම් රෙට් අලුත් යුගයක් 
ආරම්භ කරලා ඒ ගමන්ම ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ පසු ගිය 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වැනිදා ෙම් රෙට් මහ ජනතාව විසින් ස්ථිර 
කරනු ලැබූ බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ජනවාරි 8වැනිදා අපි 
ලබාගත් ඒ ෙඵතිහාසික ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් අවුරුද්ද තුළම 
අපට අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුෙණ් ෙම් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. එෙතක් අපි 
දින 100 ආණ්ඩුව මඟින් අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කර එදා 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි විශාල සහන රාශියක් ලබා දීලා, 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජෙය් පළමු අය වැය ෙම් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 20වැනිදා ෙම් රෙට්  ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මට මතකයි, මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්නට කලින් අෙප් අගමැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශය ඉදරිපත් කරලා 
අෙප් රජෙය් ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව එදා පැහැදිලි පකාශයක් කළ 
බව. ඊට අනුකූලව තමයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි දකිනවා, ෙම් අය වැය තුළ පධාන වශෙයන්, රැකියා 
දසලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ, ගාමීය ආර්ථිකය 
සංවර්ධනය කිරීම, වතුකරෙය් ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම මධ ම 
පාන්තිකයන්ට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබාෙදන අයිතීන් ශක්තිමත් 
කිරීම, ශක්තිමත් මධ ම පන්තියක් බිහි කිරීම වෙග් කාරණා 
රාශියක් අඩංගු ෙවන බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගාමීය ආර්ථිකය" ෙවනුෙවන් 
දින 100 ආණ්ඩුව තුළින් එක ගාම නිලධාරි වසමක් සඳහා රුපියල් 

ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එක් 
ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ලබාෙදන අතරතුර, 
එවකට හිටපු  ගරු මහාමාර්ග අමාත  අෙප් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් 
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා විසින් ගාමීය මාර්ග සඳහා හැම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම රුපියල් ලක්ෂ 300ක මුදලක් ලබා දුන්නා. එම 
මුදල සාෙප්ක්ෂව ෙබදිලා ගියාම එදාත් අපට රුපියල් ලක්ෂ 15ක 
වෙග් මුදලක් ලැබුණා. ෙම් අය වැෙයනුත් අපට ඒ රුපියල් ලක්ෂ 
15ක මුදල සෑම ගාම නිලධාරි වසමක් සඳහාම ලබාදී තිෙබනවා. 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් අලුත් සංකල්පයක් වන "ගාම රාජ " කමය 
තුළින් ෙපොකුරු ගම්මාන 2,500ක් ඇති කරලා ඒ තුළින් ගම දියුණු 
කිරීමට, ගම නඟා සිටුවීමට ෙම් වැඩසටහන ඉවහල් ෙවනවා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

ෙසෞඛ  ෙසේවාව නඟා සිටුවීම ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 7ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ගාමීය ෙරෝහල් වැඩිදියුණු කිරීමත් ඒ තුළ තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් ඖෂධවල ෙලොකු හිඟයක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. එම 
හිඟය මඟහරවලා ආෙරෝග ශාලාවලට අවශ  ඖෂධ, ඒ වාෙග්ම 
රසායනාගාර පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ගරු 
ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා ඊෙය් අපට කිව්වා, ෙබොෙහෝ ෙරෝහල්වල 
රසායනාගාර පහසුකම් - lab facilities - නැහැ කියලා. හැම 
ආෙරෝග ශාලාවක්ම ව ටපිටාෙව් තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
රසායනාගාරවලින් තමයි ඒ කටයුතු කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ 
සඳහාත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  
ආෙරෝග ශාලාවලට එන ෙලඩුන්ට ඒ පහසුකම ලබා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ෙමවර අය වැෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා.  

අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල සහ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල ඒකාබද්ධ කර 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ටත් විශාම වැටුප් කමයක් ඇති 
කිරීෙම් අදහස අෙප් අගමැතිතුමා එතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් 
කළා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් එතුමන්ලා  ෙමය ආරම්භ 
කරන්න හැදුවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ඇති වුණු විෙරෝධතා නිසා 
තමයි එදා එය කර ගන්න බැරි වුෙණ්. අපි අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් දැනට දින ගණනකට කලින් අරලියගහ 
මන්දිරෙය්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. සියලුම වෘත්තිය 
සමිති නායකයන් කැඳවලා එතුමා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ඒ අයෙග් 
අදහස් විමසුවා. එතැනදී ෙබොෙහෝ වෘත්තිය සමිති නායකයන් අෙප් 
අගමැතිතුමාට කිව්වා, "අෙප් අදහස් විමසීම පිළිබඳව අපි ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා." කියා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් සිදු කරන විට කවදාවත් වෘත්තිය සමිතිවල අදහස් ලබා 
ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන අපි කවුරුවත් අනිසි බියක් 
ඇති කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් ගැන එක එක 
ෙද්වල් කියනවා. ෙම් මුදල් නැති ෙවන තත්ත්වයක් ගැන 
කියනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා කරන අයටත් විශාම වැටුප් කමයක් 
ඇති කෙළොත්, මම හිතන විධියට රජෙය් රැකියා ෙකෙරහි තිෙබන 
තදබදය ටිකක් ලිහිල් කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි. අපි දන්නවා, අද 
අෙප් පෙද්ශවල රජෙය් රැකියා සඳහාම තරුණෙයෝ ඉදිරිපත් 
වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම විශාම වැටුප නිසා බව. ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් විශාම වැටුපක් ආරම්භ කෙළොත්, මම හිතන විධියට එය 
ඉතිහාසගත වන වැඩක්. ඒ පිළිබඳව යම් යම් පශ්න තිෙබනවා නම් 
අපට ඒවා කථා කර ගන්න පුළුවන්. කථා කර ඒවා නිරාකරණය 
කර ගන්න පුළුවන් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

සතියට දින පහක් වැඩ කිරීම හඳුන්වා දීමත් මම හිතන විධියට 
හුඟාක් කාෙලෝචිත ෙදයක්. අපි දන්නවා, සමහර ෙවලාවට 
ෙසනසුරාදා දිනවල වරුවක් වැඩ කිරීම රාජ  ෙසේවෙය් ෙනොව, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබොෙහෝ තැන්වල හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒ නිසා 
සතියට දින පහක් වැඩ කිරීම හඳුන්වා දීෙමන් රජෙය් ආයතනවලට 
එක අතකින් පරිපාලන වියදම් අඩු කර ගන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙසේවකයන්ටත් තෘප්තිමත් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න  පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට ඒ අය දන්නවා, සති අන්තෙය් 
දවස් ෙදකක නිවාඩුවක් ඒ අයට ලැෙබන බව.  

අෙප් දින සියෙය් ආණ්ඩුෙවන් රාජ  ෙසේවෙය් වැටුප් වැඩි 
වීමක් සිදු වුණා. නමුත් එය ෙපෞද්ගලික අංශයට ලැබුෙණ් නැහැ. 
අපි අෙප් අමාත ාංශය මඟින් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
රුපියල් 2,500ක වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීම සඳහා හාම්පුතුන්ෙග් 
සංගමය දැනටමත් එකඟතාව ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් එය 
අවසාන ෙකොටෙසේ තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ  නීති සම්පාදනය 
කිරීෙම් පියවරට දැන් අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය සම්මත 
ෙවන්න කලින් එය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන එකයි අෙප් 
විශ්වාසය වන්ෙන්.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව ෙමතැනදී මන්තීවරුන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නාට ඒ ලබා දීපු ෙපොෙහොර 
පිළිබඳව ෙම් රෙට් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණු බව. අද තිෙබන 
වකුගඩු ෙරෝග, අරවා ෙම්වා දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර ලබා දීලා තිෙබන බව. ෙම් 
සභාව තුළ ෙපොෙහොර පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද් කියැවුණා. අපි 
ෙමතැනදී කර තිෙබන්ෙන්, ඒ ලබා දීපු සහනාධාරය මුදලින් ලබා 
දීමයි. ඒ මඟින් සහනාධාරය කප්පාදු වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. 
ෙමෙතක් ලබා දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදලින් ලබා දීම විතරයි 
ෙමවර අය වැෙයන් ක ර තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම ෙගොවි 
මහත්මයාට නිදහසක් තිෙබනවා, ඔහුට අවශ  ෙද් ඒ ලබා ෙදන 
මුදලින්  ගන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් කතිකාවතක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සහනාධාරය ලබා දීමට ෙතෝරා ගත් ඉඩම් පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් අය වැය විවාද කාල සීමාව තුළදී 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳව යම් කිසි එකඟතාවකට එන්න 
අපට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම මමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. මම ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ෙම් ගැන සඳහන් කළා. අපි උඩ රට පෙද්ශ තමයි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.  

අෙප් පෙද්ශවල විශාල  ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත් ෙවනවා. ඒ අය 
කෘෂි කර්මාන්තෙයනුයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අෙප් පෙද්ශවල විශාල 
වශෙයන් එළවලු වගාව, අල වගාව තමයි ෙකෙරන්ෙන්. වී 
ෙගොවීන්ට අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොෙහොර සඳහා ලබා ෙදන ෙමම 
මුදල් සහනාධාරය එළවලු වගා කරන  ෙගොවි ජනතාවටත් ලබා දිය 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ෙමම අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් ගරු සභාවට 
පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අල සඳහා සහතික මිලක් ලබා දීමට 
ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් 
අෙප් ස්තුතිය  පකාශ කර සිටිනවා. අපි දන්නවා නුවරඑළිය, 
දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, කැප්ෙපටිෙපොළ සහ තඹුත්ෙත්ගම යන ෙමම 
පෙද්ශවල දැනට ආර්ථික මධ ස්ථාන 5ක් කියාත්මක වන බව.  

ආර්ථික මධ ස්ථාන සඳහා ශීතාගාර පිහිටුවීම ගැන බලමු. 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ අයෙග් අධීක්ෂණය 
යටෙත්, කළමනාකරණය යටෙත් පාලනය වන ශීතාගාර 
පිහිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන 
හැටියට ඒකත් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිතයි. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් 
සමහර කන්නවලදී  එළවලු විශාල අතිරික්තයක් පවතින බව. 
අතිරික්තය ශීතාගාරවල ගබඩා කර අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා 
හිඟ කාලවලදී ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හරින්න. එය ෙහොඳ 

ෙයෝජනාවක්. විෙශේෂෙයන්ම එය ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා 
ෙදන ෙලොකු සහනයක්.  

ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා 
පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ස්ථීර තැන්පතු සඳහා ෙපොලී 
අනුපාතය වැඩි කරන්න, ඒ වයස් සීමාව අවුරුදු 60 ඉඳලා 55 
දක්වා අඩු කරන්න පහසුකම ලබා දීම පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අධ ාපන ක්ෙෂේතය ගත්තාම, අතහැර දමා තිබුණු  පාසල් 
1,360ක් ෙතෝරා ෙගන නැවත ආරම්භ කරන්න, විද ාගාර 
පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වලට විද ාගාර පහසුකම් ලබා ෙදන්න, 
සනීපාරක්ෂක සහ ජල පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, අපි 
දන්නවා ෙබොෙහෝ දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන පාසල්වල පහසුකම් 
නැති බව. එම නිසා ඒ ෙයෝජනාව පිළිබඳවත් අෙප් ස්තුතිය අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, වතු කම්කරුවන්ෙග් පවුල් දහස් ගණනක් පරණ 
ලයින් කාමරවල ජීවත් ෙවන බව. ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපාය කර 
ෙගන යාම සඳහා අෙප් රජය  දින 100 ආණ්ඩුෙව්දී ඓතිහාසික 
තීන්දුවක් අර ගත්තා. ඒ තමයි,  ෙම්  රෙට් වතුකරෙය් ජනතාවට 
පර්චස් 7ක ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න පළමුෙවනි වතාවට පියවර 
ගත්තා. අපි ඒ වැඩසටහන ආරම්භ කළා. ඒ අයට ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ලබා ෙදන ඉඩම්වල නිවාස සාදා ගැනීෙම් 
අවස්ථාවත් ඒ අයට ලැෙබනවා. අපි දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් 
අයහපත් ෙද්ශගුණයක් තිබුණා. ඒ කාලෙය් උඩ රට පෙද්ශවල -
අෙප් පෙද්ශවල- නාය යෑම් සිදු වුණා. එම නිසා ඒ අය ජීවත් වුණු 
නිවාස වලින් ඉවත් ෙවන්න සිදු වුණා. ඒ අයට ලබා ෙදන අලුත් 
ඉඩම්වල නිවාස පහසුකම් ලබා ගන්න ෙමය අවස්ථාවක් ෙවයි 
කියන එකයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෙමවර අය වැෙයන් 
වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක් සහ වතු පාසල් 25ක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අෙප් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා. පානීය ජලය සඳහා විශාල මුදලක් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීෙම් 
වැඩසටහනක් ආරම්භ ෙවයි කියා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. වියළි 
කලාපෙය් අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් පෙද්ශවල වකුගඩු 
පශ්නයට විස ෙඳන්නට  ෙම් ෙයෝජනාව ඉවහල් ෙවයි කියා 
හිතනවා.  

මම කලින් කිව්වා, "ෙපොකුරු ගම්මාන 2500 වැඩ පිළිෙවළ" 
ගැන.  ඒ තුළින් අපට එක වසමකට ලබා ෙදන ඒ ලක්ෂ 150 
මුදලින් මිලියන 1.5න් ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
කියන එකයි අපෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
නිලධාරින් සඳහා නිවාස ඒකක එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් සහ රාජ  
අංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් සඳහා නිවාස 5000ක් ඉදි කර  
සාධාරණ මිලකට ලබා දීමට ෙමවර අය වැෙය් දී ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ, යාපනය, මහනුවර, මාතර, මඩකලපුව, 
පුත්තලම සහ කුරුණෑගල යන දිස්තික්කවල ඉඩම් ලබා ෙගන ෙම් 
නිවාස ඉදි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, නිවාස 
මිලදී ගැනීම සඳහා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ණය පහසුකම් ලබා 
දීමටත්, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින්ට අර්ධ බදු විරාම ලබා දීමටත් 
ෙමයින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

නිවාස තුන්ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගාමීය පජාව 
ෙවනුෙවන් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් සඳහාම අවම 
වශෙයන් නිවාස ඒකක 1,000ක වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට 
ෙම් අය වැය තුළින් නිවාස අමාත ාංශයට අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙමය ෙහොඳ ආරම්භයක් ෙවයි. ෙමොකද, දින සියෙය් 
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ආණ්ඩුෙව්දී, අෙප් නිවාස ඇමතිතුමා ෙම් සඳහා කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා යම් කිසි නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කළා අපි දැක්කා. ඊෙය්- ෙපෙර්දාත් මැටි, වරිච්චි නිවාසවල තිෙබන 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා එතුමා යම් කිසි ආධාර 
මුදලක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, 2016 වර්ෂය සඳහා සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් සඳහාම ලබා දීමට නියමිත නිවාස 
දහෙසේ වැඩ පිළිෙවළ, අෙප් ගාමීය ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන 
ෙලොකු වැඩසටහනක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. 

ස්වර්ණභූමි, ජයභූමි ඉඩම්වල වර්ෂ දහයක් පදිංචිය සනාථ වුණු 
නිවාසලාභීන් සඳහා, ඒ වාෙග්ම රජෙය් නිවාසවල වසර 10කට 
අධික කාලයක් ජීවත් වුණු අයට ඒවාෙය් අයිතිය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම 
කාරණය එදා ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත්  සඳහන් කළා. 
ෙමයත් ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ෙම් අයට 
ෙමම නිවාසවල පූර්ණ අයිතිය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. සමහර අය 
අවුරුදු දහය ෙනොෙවයි, අවුරුදු විසිපහක, තිහක කාලයක් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. නමුත්, ඒ අයට ෙම් ඉඩම්වල කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීම ඒ අයට ලැෙබන ඉතාමත්ම ෙලොකු සහනයක්. අද ෙම් 
සභාෙව්ත් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙම් ගැන කථා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවන්ට ෙයොමු වීමට ෙම් අය 
වැෙයන් තරුණ පිරිස්වලට හැකියාව ලැෙබනවා. ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් කර්මාන්ත, කර්මාන්තශාලා, මාර්ග 
සංවර්ධනය ආදී ව ාපෘති හරහා කාර්මික විද ාල තුළින් බිහිවන 
ශිෂ යන්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගැනීමට 
ෙම් වෘත්තීය පුහුණුව ෙලොකු පිටිවහලක් ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි ෙම් 
අය වැෙයන් අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පුහුණු ශම 
බල කායක් විෙශේෂෙයන් ෙගොඩනැඟිලි ක්ෙෂේතයට, ෙහෝටල් 
ක්ෙෂේතයට සහ සංචාරක ව ාපාරය ෙවනුෙවන් ඇති කිරීමට ෙම් 
මාර්ගෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගැනත්  අෙප් පණාමය 
හිමි ෙවන්නට ඕනෑ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුහුණු ශමිකයින් සඳහා අද 
විශාල ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මාස ෙදකක පුහුණු කාලය සඳහා 
රජය මඟින් රුපියල් දස දහසක දීමනාවක් ලබා දීමටත්, ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ කාර්යයන් සඳහා මාස තුනකට 7,500ක පිරිසක් 
පුහුණු කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් දස දහෙසේ 
දීමනාව ලබා දී ෙම් ක්ෙෂේත සඳහා ෙම් ශම බල කාය පුහුණු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය ෙලොකු දිරි ගැන්වීමක් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, අපට රාජ  අංශය හැරුණාම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පුහුණු ශමිකයන් සිටිනවා නම් ඒ අයට ෙහොඳ වැටුපක් 
ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා වාෙග්ම, ඒ අයට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියා අවස්ථා අද ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් 
සාමාජිකයන්ෙග් වයස අවුරුදු 18 දක්වා වන දරුවන් හට හදිසි 
අනතුරු, දරුණු ෙරෝගාබාධ, ශල කර්ම ආවරණය වැනි ෙද්වලට, 
මසකට රුපියල් 100ක් වැනි නාමික දායකත්වයන් 
සාමාජිකයන්ෙගන් අය කර ගැනීමට යටත්ව රුපියල් 150,000ක් 
දක්වා වන ෙසෞඛ  රක්ෂණ ආවරණයක්ද  ලබා දීමට ෙමම අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිතයි කියා මා හිතනවා. ඒ තුළින් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදෙල් සාමාජිකයන් හට ෙලොකු සහනයක් ලැෙබයි කියන 
එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි සහන රාශියක් ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ් ඉතාමත්ම අමාරු කාල පරි ච්ෙඡ්දයක් පසු 

කර බව මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙමය අපි ෙද්ශපාලන වාසි 
ලබා ගන්න කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
වැඩසටහන් කමානුකූලව සිදු ෙනොවුණු නිසා පශ්න රාශියකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණු බව අප කවුරුත් දන්නවා. අප ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දා ලබා ගත්ත ජයගහණයත් එක්ක, දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව තුළදී ෙම් ෙද්වල් හරි මාර්ගයට ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. කලින් මතක් කළා වාෙග්, ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 
තමයි අපට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ්. ෙබොෙහෝ  ෙදනා අෙපන් පශ්න කරනවා, "දැන් ආණ්ඩුව 
ආවා, තවම කිසි ෙදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ ෙන්ද?" කියා. ඔය 
වාෙග් විවිධ ෙචෝදනා අපට එනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ඇවිත් තවම මාස 
තුනක කාලයකුයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය සම්මත 
වුණාට පසුව 2016 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒ වැඩෙකොටස 
ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

ඉතාම අමාරුකම් මැද්ෙද් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් අය වැ ය 
ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු තිෙයන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වාෙග්, 
අපටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරලා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත ෙවන්න 
කලින් ඒ අවශ තා ඉෂ්ට වන පරිදි ඒ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, බාධක මැද ෙමවන්  අය 
වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, මුදල් ඇමතිතුමාටත් 
පශංසා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.48] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වතාවටත් මා ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත්කර එවීම ගැන ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය්, මැදිරිගිරිය ආසනෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම මෙග් 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

අෙප් ර ෙට් ජනතාවට සහන ෙදන්න ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දායින් පසුව අය වැය ෙල්ඛන ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් එකක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ ජනවාරි මාසෙය් 29වැනි දායි. එය අතුරු අය 
වැයක්. අනික් එක   ෙම් ෙනොවැම්බර් 20වැනි දා ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය ෙල්ඛනයයි. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් විරුද්ධ පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් එක මන්තීතුමායි ඉන්ෙන්. ඇත්තටම මීට 
වඩා මන්තීතුමන්ලා සංඛ ාවක් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් 
ෙවලා, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් 
ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා ඇතුළු අපි සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් ෙලොකු ෙවනසක් කළා. ඒ ෙවනස 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, නිදහස 
නැති ෙවලා තිබුණු ආකාරය අප දැක්කා. ෙම් රෙට් සිටි 
මාධ ෙව්දීන් ෙම් රට හැර දමා ගියා. ෙම් රෙට් මාධ  ආයතනවලට 
නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ. අප 
දැක්කා සමහර මාධ  ආයතන හිටපු ගමන් ගිනි ගත්ත ආකාරය. 
සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ඇවිත්, සමහර අවස්ථාවලදී හිටපු ගමන් 
පුද්ගලයන් රබර් වතුවල, කානුවල මැෙරනවා අප දැක්කා. ඒ 
වාෙග් පුදුමාකාර ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් තිෙයද්දී 
තමයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඇවිත් ෙම් ෙවනස 
කෙළේ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එෙහම මැරිලා ඉපදුණා 
වාෙග් තමයි කථා කෙළේ. එතුමාෙග් කථාෙවන් ෙම් රෙට් ෙලොකු 
භීෂණයක් මවාපාන්න එතුමා උත්සාහ කළා. දැනට රෙට් 
භීෂණයක්, තස්තවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියා තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ. මීට කලින් අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කථා කළා. 
භයානක ගණෙය් තසත්වාදීන් රාශියකට 2010 අවුරුද්ෙද් නිදහස 
ලබා දීපු හැටි එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා.   

පසු ගිය කාලෙය් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කළා, යහ 
පාලන රජෙයන් අහිංසක සිරකරුවන් ගණනාවක් ඇප මත නිදහස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්. හැබැයි, ෙම් යහ පාලන රජෙයන් ඇප මත 
නිදහස් කෙළේ, අවුරුදු 5ක්, 10ක්, 15ක් නඩුවක් අහන්ෙන් නැතිව 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල තියාෙගන හිටපු අය. ඇත්තටම ඔවුන්ට 
තස්තවාදී සැකකරුවන් කියලා ෙචෝදනා තිබුණා නම්,  නීතිය 
හමුවට ඉදිරිපත් කරලා දඬුවම් කරන්න තිබුණා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පසු ගිය 
දවස්වල ඇප මත නිදහස් කෙළේ ෙචෝදනා එල්ල කරන්ෙන් නැතිව 
නිරපරාෙද් තියාෙගන හිටපු අය. හැබැයි, ෙම් රෙට් ෙචෝදනාවලට 
ලක් වුණු අයට සලකපු විධිය අපි දැක්කා. ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් මෙග් මැදිරිගිරිය ආසනෙය් තිෙබන 
පල්ලියෙගොඩැල්ල කියන මුසල්ිම් ගමට කරුණා අම්මාන් 
නායකත්වය දීලා එල්ල කළ තසත්වාදී පහාරෙය්දී  270 ෙදෙනක් 
මැරුණා. හැබැයි, ඒ අයට කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. හිටපු 
ඒකාධිපති පාලකෙයකුෙග් දෑත් ශක්තිමත් කරන්න කියලා ආපු  ඒ 
කරුණා අම්මාන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අරෙගන, එහි 
නිෙයෝජ  සභාපතිවරයකු හැටියට පත් කරලා ෙබොෙහොම නිදහෙසේ 
ෙම් රෙට් හිටියා.   ඒ වාෙග්ම තමයි පිල්ෙලයාන්. ඔහු නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා හැටියට පත් කළා. අපි ඒ  මැතිවරණ 
කටයුතුවලට ගියා. මැතිවරණ කටයුතුවලට ගිහිල්ලා මඩකළපුෙව් 
ඉන්න ෙකොට අපි ෙබොෙහොම බෙයන් හිටිෙය්. ඒ තරම් භීෂණයක් 
රෙට් තිෙයද්දී ඔහු මහ ඇමති බවට පත් කළා.  

ඊළඟ ෙකනා තමයි, ෙක්පී. ඌෙව් පළාත් සභා මැතිවරණයට 
දවස ් තුනකට ඉස්ෙසල්ලා තමයි ෙක්පී අරෙගන ආෙව්. ෙක්පී 
ෙගනැල්ලා ෙලොකු පචාරයක් දීලා කිව්වා, "ෙමන්න, අපි ඊළඟ 
තස්තවාදී නායකයාත් අල්ලා ගත්තා" කියලා. අද ෙක්පීෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අද ෙක්පී සියලුම ෙචෝදනාවලින් නිදහස්. 
පභාකරන් මැරුණු ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කරුණා අම්මාන් 
සහ පිල්ෙලයාන් පභාකරන් මැරුණු තැනට අරෙගන ගිය හැටි මට 
මතකයි. ඔවුන් "ෙම් පභාකරන්" කියලා හඳුනා ගත්තා. කරුණා 
අම්මාන් සහ පිල්ෙලයාන් ගිහිල්ලා පභාකරන්ෙග් ෙද්හය බලලා, 
"ෙම් ඉන්ෙන් 'ඔරිජිනල්' පභාකරන්" කියලා හඳුනා ගත්තා. ඒ 
ෙදෙදනා තරම් පභාකරන් හඳුනන තවත් තස්තවාදී නායකයන් ෙම් 
රෙට් නැහැ. ඒ ෙදෙදනා පභාකරන් හඳුනා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 
එෙහම නැත්නම් තව ෙකෙනක්  අරෙගන යන්න තිබුණාෙන් 
පභාකරන් හඳුනා ගන්න. අපට ඒ සිද්ධි  ෙහොඳට මතකයි. හැබැයි, 
ඒවා ඔක්ෙකොම විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කෙඩ් ගිය අයට අමතකයි. 
එෙහම පාලන කාලයක් අපි අවසන් කළා. අද අපි බය නැතිව,  
ෙබොෙහොම නිදහෙසේ උසාවියකට යනවා.  

අගවිනිශ්චයකාරතුමිය එළියට දාපු හැටි අපට මතකයි. අද බය 
නැතිව උසාවියකට යන්න පුළුවන්. අද  රජෙය් ෙසේවකෙයකුට 
අසාධාරණයක් වුණාම උසාවියකට ගිහිල්ලා සාධාරණය ඉෂ්ට කර 
ගන්න පුළුවන්. කලින් එෙහම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් අධිකරණෙයන් 
සාධාරණයක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද ඒ සාධාරණය ලැබිලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාලනය ආවාට පස්ෙසේ 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ඇති කළා. රජෙය් ෙසේවකය න් 
පාරට බහිනවාය කිව්වාට තවම රජෙය් ෙසේවකයන් පාරට බැස්ෙසේ 
නැහැ. අද ෙම් අය ෙබොරුවට කුලප්පු ෙවලා. අද තරම් රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට කවදාවත් නිදහසක් ලැබුෙණ් නැහැ. අද රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් අණසකට යටත් ෙනොවී, ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන අද රජෙය් ෙසේවකෙයකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට ගල්කිස්ස 
මුහුදු ෙවරෙළේදී පහර දුන්නු බව අපි දන්නවා. එතුමාට පහර දීලා, 
එතුමා එතැනින් අයින් කරලා ෙවන උසාවියකට දැම්මා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙව් නැහැ. ඒ වාෙග් කාලයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. ඒ කාලය තමයි අපි අවසන් කෙළේ. අද ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව දිහා බලන්න. ඒ කාලෙය් 
මැතිවරණයක් එනෙකොට විපක්ෂෙය් අය ෙකොපමණ බයද? අපි 
ෙකොපමණ බයද? ඇයි, ඒ? අපි ෙකොපමණ ඡන්ද ගත්තත් වැඩක් 
නැහැ, පතිඵල එනෙකොට අපි පරාදයි. අද මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ටික තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් කාරණා පිළිබඳව 
හිතන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් මන්තීතුමන්ලා හැටියට එතුමන්ලාත් ෙම් 
කාරණා ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. අපි අද ආණ්ඩු පක්ෂයට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා එකතු 
ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරන ෙකොට විපක්ෂය ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද මැතිවරණයක් පැවැත්වුෙවොත් 
ෙදපැත්තටම සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් 
ෙසේවකයන්ටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
සාධාරණය ඉෂ්ට වනවා. එෙහම කාලයකයි අපි ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙගනාෙව්. අද ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මුදල් ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අද අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. 
මීට ඉස්සර ඒ ටික කරන්න බැරි වුණා. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් 
අය වැය ෙල්ඛනය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
මුදල් ඇමතිතුෙමක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. දැන් එෙහම 
ෙනොෙවයි. දැන් අපට මුදල් ඇමතිතුෙමක් ඉන්නවා. ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් යම් අඩු පාඩුවක්, ගැටලුවක් තිබුෙණොත් අපි පස්ෙසන් 
ගිහිල්ලා එතුමාත් එක්ක කථා කරනවා. ඉස්සර මුදල් ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් අය වැය කියවන දවසට විතරයි. එතුමා 
හම්බ ෙවන්නත් බැහැ. ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා සහ මුදල් 
ඇමතිතුමා සමඟ අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන වස්ෙදොස් 
ගැන කථා කළා. ඒ ගැන යම් යම් තීන්දු තීරණ ගත්තා. අපි ඒ තීන්දු 
තීරණ කියාත්මක කරනවා. අපට එෙහම  අවස්ථාවක් ලැබුණා. 
හැබැයි, ඉස්සර නම් මුදල් ඇමතිතුමා පර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
නැහැ. අය වැය ෙල්ඛනය කියවා ගියාට පස්ෙසේ එතුමා අතුරුදහන්; 
කිට්ටු කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවට ඇයි ඒක පිළිගන්න 
බැරි?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් ෙම් රෙට් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. දිවයිෙන් පාථමික පාසල් 3,577ක් දියුණු කරන්න 
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට 
පාසල්වල විද ාගාර පහසුකම් දියුණු කිරීමට, පාසල් අධ ාපනයට 
අවශ  ෙපොත්පත් මුදණයට හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීමට අවශ  මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රජෙයන් ෙනොමිෙල් ෙදන ෙපළ ෙපොත්පත්වලට 
අමතරව ළමයින් ලබාගත යුතු මුදිත ෙපොත්පත්, සඟරා තිෙබනවා. 
ඒ සියල්ලම අද ආනයන බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා.  
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ඊළඟට සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ගුරුවරු පුහුණු කිරීම සඳහාත් 
ෙම් අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන බව. ගුරුවරුන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගුරු පුහුණු වැඩසටහනට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට පාෙද්ශීය 
හා ගාමීය පාසල් සඳහා විද ාව, ගණිතය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
සහ ඉංගීසි ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරු විධිමත්ව අනුයුක්ත කිරීමට 
සැලැස්මක් සම්පාදනය කර, ගාමීය පාසල්වල ගුරු නිවාස සහ ගුරු 
විෙව්කාගාර ආදිය ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  

පාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, දිවයිෙන් අතහැර දැමූ පාසල් 
ෙකොටසක් තිබුණා බව. කිසි ෙකෙනකුෙග් අවධානයක් ෙයොමු 
ෙනොවුණු පාසල්. ඒ පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
30,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පළාත්වල විශ්වවිද ාල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දුප්පත් ෙදමව්පිෙයෝ 
විශ්වවිද ාලයට දරුවා ෙත්රුණාම අපට ඇවිල්ලා කියනවා, 
"දරුවාෙග් ෙම් කටයුතු කර ගන්න බැහැ. ෙම්කට කාෙගන් ෙහෝ 
ශිෂ ත්වයක් අරන් ෙදන්න" කියලා. නවීන තාක්ෂණය දියුණු 
ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙලෝකය ඉදිරියට ගමන් කරන ෙකොට 
විශ්වවිද ාලයට යන දරුෙවකුට පරිගණකය අත වශ  ෙදයක්. ඒ  
නිසා ඒ දරුවන්ට ෙගවීෙම් පහසුකම මත ලැප්ෙටොප් පරිගණකයක් 
ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් පහසුකම් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
සලස්වා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම   විශ්වවිද ාල දියුණු කිරීමට, අලුත් 
විශ්වවිද ාල කිහිපයක් ඇති කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන  ෙපළ, උසස් ෙපළ 
නැතුව විශ්වවිද ාලයට යන්න බැරිව අතර මං වන ෙකොටසක් 
ගම්වල ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් අය  වෘත්තීය  පුහුණුවක් ලබනවා 
නම්, අද රැකියා අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට වෘත්තීය 
පුහුණුව නැති එක පශ්නයක්.  ඒකට විසඳුමක් ෙලස වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා දීම සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කර   ඒ සඳහා ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ස්වයං 
රැකියා සඳහා ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  බිම් මල් වගාව, ආහාර කර්මාන්තය, විසිතුරු මත්ස  
වගාව වැනි විවිධාකාර ස්වයං රැකියාවල නිරත වන අයට ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා  ණය ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  රුපියල්  බිලියන 59ක 
ආදායමක් තිෙබන දිවි නැගුම  බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුවත් එක්ක එකතු කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.  දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් පසු ගිය රජෙය් හිටපු යම් යම් බලවතුන් 
වියදම් කෙළේ  තමන්ෙග් සල්ලි වාෙගයි.  දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරපු හැටි අපට මතකයි. පළාත් සභාෙව්දි 
සම්මත කරලා, පනත ෙගනැල්ලා ඒ තිබුණු මුදල් ටික තමන්ට 
ඕනෑ  විධියට පරිහරණය කළා. මා එතෙකොට පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක්. පළාත් සභාවල ඉන්න මන්තීවරුන්ට බලපෑම් 
කරලා දවසින් ෙදෙකන් පළාත් සභාෙව් ෙම් දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරෙගන, ඒ මුදල් ටික වියදම් කරපු හැටි පසු 
ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් වියදම් කළා.  
හැබැයි, දැන් ෙම්  මුදල් එෙහම වියදම් කරන්න බැහැ. ඒ මුදල්වලට 
අෙප් රෙට් මහ බැංකුව වග කියන විධියට මූල  ආයතනයකට ඒ 
මුදල් එකතු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් හැටියට 
ෙම්වා අප දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට  ෙම් ගරු 
සභාවට මතක් කරන්න ඕනෑ, අද වකුගඩු ෙරෝගීන් විශාල 
පමාණයක් ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සිටින බව. මෙග් 
ආසනෙය් එක්තරා  ගමක කිෙලෝ මීටර් ෙදකක පාරක් තිෙබනවා.  
ඒ පාෙර් ඉන්නවා වකුගඩු ෙරෝගීන් 16ෙදනකු. ඒ පාෙර් තිබුණු මළ 
ෙගදරකට මා ෙම් ළඟදි දිනකදි සහභාගි වුණා. මිය ෙගොස් තිබුෙණ් 
වකුගඩු ෙරෝගිෙයක්.  කිෙලෝමීටර් ෙදකක පාෙර් වකුගඩු ෙරෝගීන් 
16ෙදනකු ඉන්නවා. අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමාත්  එක්ක කථා කරලා, මුදල් ඇමතිතුමාත්  එක්ක 
කථා කරලා මින්ෙන්රිය පෙද්ශෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා 
ෙරෝහලක් ඉදි කරන්න  කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. දැනට ෙරෝහල්වල වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු 
කරන යන්ත  තිෙබන්ෙන් 200යි. ඒ ෙදසීෙයනුත් කියාත්මක 
තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන් යන්ත 150ක් විතර. දැනට ඒ යන්ත 
2,000ක විතර අවශ තාවක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කරන යන්ත  සඳහා 
රුපියල් මිලියන 6,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  මීට ෙපර හිටපු 
කිසිම රාජ  නායකයකු, කිසිම අගමැතිවරයකු, කිසිම මුදල් 
ඇමතිවරයකු ෙම් ගැන බැලුෙව් නැහැ.  වකුගඩු ෙරෝගීන් කියන 
අයව අයින් කරලායි තිබුෙණ්.  ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අතුරු අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් අපි වකුගඩු ෙරෝගීන්ට මාසයකට රුපියල් 3,000ක 
දීමනාවක් ෙදන්න කටයුතු කළා.  ඒ නිසා වකුගඩු ෙරෝගීන් ගැන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ආකාරයට අවධානය ෙයොමු කර තිබීම ගැන මා 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අත වශ  භාණ්ඩ රාශියක මිල අඩු කර තිෙබනවා. පසු ගිය 
අතුරු අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙරෝගීන් සඳහා අවශ  වන සස්ටජන් 
වාෙග් කිරි පිටිවල මිල අඩු කළා. ෙමවර අය වැෙයන් ළදරු කිරි 
පිටිවල මිල අඩු කර තිෙබනවා. හාල් මැස්සන්, ටින් මාළු, ඩීසල්, 
ෙපට්රල්වල මිල අඩු කර තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
ෙම්වාෙය් මිල අඩු කරන්න පුළුවන්කම තිබියදි, ඒවා ගැන 
ෙනොසලකා හිටියා. හැබැයි, අද ෙම් සියල්ෙල් මිල අඩු කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් යම් යම් පශ්න 
තිෙබන්න පුළුවන්.  අපි දන්නවා, පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් 
පිළිබඳ කාරණෙය්දි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන බව. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් දැන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
කමෙව්දය ගැන එක අතකින් මා සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද,  මීට 
ෙපර ඒ නිල ඇඳුම් ෙබදා ෙදන ෙකොට හිටපු අධ ාපන 
ඇමතිතුමාෙග් නැත්නම් තව ෙකනකුෙග් හිතවතකු ළඟට තමයි ඒ 
ඔක්ෙකෝම සල්ලි ටික  ගිෙය්.  ඒ නිල ඇඳුම් ෙගන්වපු එක 
පුද්ගලයකු ෙදෙදනකු අතට තමයි මුදල් ටික ගිෙය්. හැබැයි,  දැන් 
අඩු  වශෙයන් ගෙම්  කෙඩ් මුදලාලිටවත් ඒ මුදල ලැෙබනවා. 
නමුත් මීට ෙපර ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකාධිකාරයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා නිල ඇඳුම් ෙබදා දීම ෙවනුවට, ඒ සඳහා   වවුචරයක් ලබා දීම 
ගැන මා විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී මිල ගැන කථා ෙකරුණා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ගරු 
මන්තීතුෙමකුත් කිව්වා, දැන් වී මිල අඩු කරලායි කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි තමයි රුපියල් 45 දක්වා වී 
මිල වැඩි කෙළේ කියන එක තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඇති. 
හැබැයි, වී අෙළවි මණ්ඩලයට ෙගොවීන් නිෂ්පාදනය කරන සියලුම 
වී මිලදී ගන්න බැහැ. යම් පතිශතයකුයි ගන්ෙන්.  කන්නවල 
අස්වනු කපන ෙකොටයි වී ටික ගන්ෙන්. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් 
කන්නවල අස්වනු කැෙපන ෙකොට ගන්න වී ටික අරෙගන ඉවර 
වුණාම වී මිල වැඩි වීම නිසා ෙපෞද්ගලික ෙමෝල් හිමියන් වී 
ගන්ෙන් නැතිව අත්  හැරියා. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් පසු ගිය  
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් පිට රටින් සහල් ෙගනැල්ලා පිරවීමයි. 
තවම ඒවා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් සෙතොස සභාපතිවරයා 
කිව්වා, අවුරුදු ගණනකට ඇති ෙවන්න සහල් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවායි කියලා. ඒ සහල් රුපියල් 50ට, 60ට දුන්නා. එතෙකොට 
රුපියල් 45ට ගත්ත වී කිෙලෝ එකක් සහල් හැටියට නිෂ්පාදනය 
කරන්න බැහැ. වී ෙමෝල් හිමියන්ට පාඩුයි. ඒ නිසා පසු ගිය 
දවස්වල අෙප් ෙගොවි මහත්වරුන්ම කිව්වා, "අපට තව රුපියලක්,  
ෙදකක් අඩු වුණත් කමක් නැහැ, ෙම් වී ටික සාමාන  ගෙම් කෙඩ්ට 
ෙදන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදලා ෙදන්න ගරු මන්තීතුමනි" 
කියලා. ඒ නිසා  අස්වැන්න ෙනළන කාලයට වී අෙළවි මණ්ඩලය 
වී අරෙගන නවත්වන ෙකොට ෙම් මිල යටෙත් ගෙම් ඉන්න 
කඩකාරයාට, ෙමෝල් හිමියාට ෙම් වී ටික ෙදන්න අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවායි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. විනාශ කර තිබුණු රටක් 
යළිත් සමබර විධියට පරිපාලනය කරන්න පුළුවන්  අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන  විෙශේෂෙයන්ම  
ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු තාරානාත් බස්නායක මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2016 අය වැය විවාදෙය්දී 

මටත් අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙදවන වරටත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට ෙත්රී පත් වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ස්තුතිය පළ 
කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

2016  වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනයට අනුව ලබන වර්ෂෙය්දී ෙම් ර ෙට් සංවර්ධන ව ාපෘති 
ඇති කරමින්  රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන අතරවාරෙය්දී  ෙම් කාරණා පිළිබඳවත් මා 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  2005 - 2014 දක්වා 
ෙගවී ගිය වසර කිහිපය  තුළ,  එවකට ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළ 
කුරිරු තස්තවාදය නිසා  අෙප් රට පහළට ඇද වැටිලා තිබුණා.  එම 
තස්තවාදය නිමා කරලා පසුගිය යුගෙය්  රෙට් සංවර්ධන කටයුතු  

දිගින් දිගටම කියාත්මක කර ආවා. නමුත් ඒ ආපු ගමන තුළ විවිධ  
අඩුපාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා අපි දැක්කා. නමුත් ජනතා මතය 
අනුව ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දුවක් ගත්තා  ෙම් පාලනය ෙනොෙවයි, 
ෙවනත් පාලනයක්; ෙවනත් රජයක් අවශ යි කියලා.  2015  
වර්ෂය වනවිට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අද නව රජයක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතිහා සෙය් අපි කවදාවත් දැන නැති ආකාරෙය්  
රජයක්. අද තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්. රෙට් පධාන පක්ෂ 
ෙදක වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
ඒකාබද්ධ ෙවලා  රට ෙගොඩනඟන තැනට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්,   රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත තුමාෙග්ත්   නායකත්වය  යටෙත් අද නව 
ආණ්ඩුවක් කියාත්මක වන අවස්ථාවක්. නව ආණ්ඩුෙව් 
පළමුවැනි, පධාන අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් ලබන 
වර්ෂෙය්දී ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොයි දිශාවටද කියන කාරණය 
පිළිබඳව  කථා කරන්න හැම ෙකනකුටම අවස්ථාව හිමි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමාජ පරිසරය තුළ ෙහට 
දවෙසේ අෙප් රට ශීඝෙයන් දියුණු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙලෝකය 
ආර්ථික වශෙයන් තරගකාරී ෙලස ශීඝෙයන් දුවෙගන යන 
අවස්ථාවක. පබල වූ රටවල් එක්ක තරග කළ යුතු අවස්ථාවකයි 
අපි ඉන්ෙන්.  ඒ නිසා අෙප් රටටත් ෙම් තරගකාරී ෙලෝකය එක්ක 
කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සිටින අපි හැම ෙදනාටම ෙලොකු වගකීමක් සහ කාර්ය 
භාරයක් පැවරිලා තිෙබනවා. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ගමන එනෙකොට ෙද්ශපාලනික, 
සමාජයීය ආර්ථික වශෙයන් ඇති වූ බාධක සහ කම් කටුලුවලට 
මුහුණ ෙදමින්  එතුමා ලබා තිෙබන අත්දැකීම් තුළ නව රජයට 
නායකත්වය ෙදමින් කටයුතු කරන අවස්ථාවක්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගම නිෙයෝජනය කරන, ගම පිළිබඳ ෙහොඳට 
දන්නා නායකයකු හැටියට එතුමා ෙහට දවෙසේ ෙම් රට 
ෙගොඩනඟන්න, අ ෙප් රෙට් අනාගත පරම්පරාව ෙගොඩනඟන්නට 
අවශ  කටයුතු සකස් කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් දායකත්වය සහ ශක්තියත්  අද ලැෙබමින් 
පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් නායකයා හැටියට  එතුමා 
සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කෘෂිකර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඉටු 
කරනවා. ෙම් රෙට් සියයට 80ක් පමණ ජීවත් වන්ෙන් 
කෘෂිකර්මාන්තෙයන්.    

 ෙත්, ෙපොල්, රබර් වගාකරුවන්, කිරි ෙගොවීන් ෙද්ශීය 
වශෙයන් ශක්තිමත් කරන, ඒ අය ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන 
වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහා අවශ  කටයුතු ෙම් වන විට කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්, ගල්ගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් බහුතරයක් 
සිටින්ෙන් ෙගොවි ජනතාවයි.  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාවට අවශ  කරන  ජල සැපයුම සඳහා ස්ථිර වාරි 
ෙයෝජනා කියාත්මක  වුණා. අද විෙශේෂෙයන් කථා බහට ලක් 
ෙවනවා, ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය ගැන. ෙමොරගහකන්ද 
ව ාපෘතිය රජ රටට ලැෙබන මහා සම්පතක්. ෙමොරගහකන්ද 
ව ාපෘතිය හරහා වයඹ පළාෙත්, මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය වන ගල්ගමුව සහ යාපහුව කියන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් ෙගොවි ජනතාවටත් ෙසතක් සැලෙසනවා. ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ වූ අවධානයක් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙයොමු කළා. මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයට ෙම් 
කාල වකවානුව තුළ දැඩිව අත වශ  වී තිෙබන්ෙන් වාරි ෙයෝජනා 
කමයි. ඒ පිළිබඳව එතුමා සමඟ කථා කළාට පසුව එතුමා විෙශේෂ  
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අවධානයක් ෙයොමු කරලා වාරි ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරන්න 
අවශ  කටයුතු කළා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව යුතුයි, එතුමා ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ආකාරයට කටයුතු කළ බව. ඒ වාෙග්මයි 
අෙනකුත් සංවර්ධන ව ාපෘති. ෙම් රටට පධාන වශෙයන් 
අත වශ  ෙද්වල් තිෙබනවා. ගමක් ගත්තාම ෙපෙනනවා, අද 
එදාට වඩා ගම දියුණුයි කියා. ශීඝෙයන් දියුණු ෙවමින් පවතින 
යුගයකයි අද අප ඉන්ෙන්.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුවත් 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත්, ෙම් අය වැය මඟින් 
ගම දියුණු කරන්න, ගාම රාජ ය ශක්තිමත් කරන්න  මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ගෙම් අවශ තා ගෙම් ජනතාව 
විසින්ම ෙත්රුම් ෙගන, ගම තුළින්ම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ගම 
දියුණු කරන්න අවශ  කටයුතු කියාත්මක කර තිෙබනවා. ගම 
දියුණු කරන්න, ඊට පසුව නගරය දියුණු කරලා ගමත් නගරයත් 
ඒකාබද්ධ කරලා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න අවශ  කටයුතු ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. ගම්වල ජීවත් වන අපට ගම්වල සිටින අහිංසක, 
දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් අවශ තාවන් -ෙපොදු අවශ තාවන් වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික අවශ තාවන්- සපුරාලන්න, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්න අවශ  ෙතෝතැන්න නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් අද එළඹ තිෙබනවා.  

ජාතික ආණ්ඩුව යටෙත් වයඹ සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා 
වයඹ සංවර්ධනය කරන්න අය වැය තුළ රුපියල් මිලියන 2,500ක් 
ෙම් වන ෙකොට ෙවන් කර තිෙබනවා. වයඹ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ලබා දී තිෙබන එම මුදල සුවිශාල වූ මුදලක්. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අප නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවලට 
සුවිෙශේෂ වූත්, විශාල වූත් ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් වකුගඩු 
ෙරෝගී තත්ත්වයයි. රජරට වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් බහුලව පවතින ෙරෝගී තත්ත්වය 
තමයි, වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ පශ්නය. ඒ නිසා ඒ සඳහා සුවිෙශේෂි 
වූ අවධානයක් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. එතුමා ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරෙගන යනවා. පානීය 
ජලය අත වශ යි. පානීය ජලය සම්පාදනය අෙප් පෙද්ශවලට 
අත වශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ සඳහා වූ හඳුනාගැනීම් 
කර තිෙබනවා. පානීය ජලය ලබා දීමට, කෘෂි කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවීම පිණිස වාරි ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරෙගන 
යනවා. මා නිෙයෝජනය කරන මෙග් පෙද්ශෙය්ත් අද ස්ථිර වාරි 
ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් ආදි සියලු ෙද් ගත්තාම ෙපෙනනවා, 
එදාට වඩා අද දියුණු ෙවමින් පවතිනවා කියා. ෙහට දවෙසේ වයඹ 
සංවර්ධනය සඳහා 2016 අය වැෙයන් පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, පළාත් සභාවලට, පළාත් පාලන ආයතනවලට සුවිෙශේෂි 
මුදලක් 2016 අය වැෙය්දී ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල් ඒ ඒ 
ආයතනවලට, ඒ ඒ ගම්වලට, ඒ ඒ පෙද්ශවලට ලැබුණාම අවශ  
වැඩ කටයුතු කරන්න, ජනතාවෙග් අවශ තාවන් සම්පූර්ණ 
කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ගමන් මඟකයි අප 
යන්ෙන්. අලුත් කමෙව්දයකට අනුවයි අප ගමන් කරන්ෙන්. ෙම් 
ආරම්භ කළ ගමෙන්ත් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
ඒ අඩු පාඩුකම් හදාෙගන ජනතාවට සහනදායි ෙසේවයක් වන 
විධියට අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමොකද, අප මීට ෙපර ජාතික 
ආණ්ඩුවක ඉඳලා නැහැ. 1977 අලුත් මැතිවරණ කමයකට මුහුණ 
ෙදන ෙකොට කාටවත් අද්දැකීම් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ටිෙකන් ටික 
අද්දැකීම් ලබා, ෙවච්ච වැරැදි, අඩු පාඩු හදාෙගන අවුරුදු 
ගණනාවක් පුරා ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වූවාට පසුව, එතුමා විෙශේෂ වූ 

අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා, මනාප ඡන්ද කමය අවසන් 
කරලා ආසන මට්ටමට මැතිවරණ කමය ෙගන එන්න. එය 
සුවිෙශේෂි වූ වැදගත් කාරණයක් ෙලසයි මා දකින්ෙන්. ෙමොකද, ගම 
නිෙයෝජනය කරන්න, ගෙම් සංවර්ධනය පිළිබඳව ගෙම් ජනතාවට 
වග කියන්න පුළුවන් නායකත්වයක් ඕනෑ. එවිට ගෙම් ජීවත් වන 
ජනතාව  සහ ගෙම් සිටින නායකත්වය අතර සුවිෙශේෂි වූ 
විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. ඒ විශ්වාසය මත ඉදිරියට ගමන් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සංවර්ධන කටයුතු සිදු ෙකෙරනවා 
වාෙග්ම, ඒ ඒ ආසනයට -ඒ ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට-, ඒ ඒ 
පෙද්ශයට, ඒ ඒ පළාතට වග කියන නායකත්වයකුත් ලැෙබනවා. 
ඒ නායකත්වය හරහා ඉතා ෙහොඳින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ 
නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් ෙම් මනාප කමය අවසන් කරලා ආසන 
කමය කියාත්මක කරන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒමට  කරන කටයුතු පිළිබඳව. ෙම් 
ගමන් මඟ තුළ අපි යා යුතු ගමන ෙබොෙහෝ දුරයි. එම නිසා 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්න, ජනතා අවශ තාවන් 
ෙසොයා බලා ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළට ෙම් අය වැය තුළින් අප යා යුතු ෙවනවා. ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය හැටියට 2016 අය වැය 
සාර්ථකව,  ශක්තිමත්ව   කියාත්මක කරන්න අදිටන් කළ යුතුයි.  
ඒ සඳහා ෙවෙහෙසන  විෙශේෂෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා ඇතුළු ජාතික ආණ්ඩුෙව් කටයුතු කරන ඒ සියලු 
ෙදනාටත්,  ඔබ සියලු ෙදනාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් මම  නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

ඊළඟට,  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  
මන්තීතුමා. එතුමා  පැමිණ නැත.  

එෙහම නම් ඊළඟට ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ්  
මන්තීතුමා.  

 
[5.19 p.m.] 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, as I preamble into my maiden 
address to the Eighth Parliament of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka, I wish to express my 
sincere and heartfelt personal gratitude to my fellow 
citizens of the Batticaloa District for electing and thereby 
entrusting me with the honourable vocation of 
participating, determining and upholding the legislative 
fabric of our country on their behalf in this hallowed 
House, its highest Assembly. 

Sir, the presentation of this Appropriation Bill, 2016 
is in such a portrayal of the exhibition of that legislative 
fabric, taking precedence over most, if not all, governing 
policies of our nation and testament to the vibrant 
democratic principles instilled in us all by the 
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Constitution that binds us together and exemplifies the 
freedom provided as citizens of Sri Lanka. I wish to 
remind this House that these freedoms in itself were under 
attack in various forms in the past. Our country’s history 
has shown the world that we are a band of  people who 
are strong, resilient and steadfast in our commitment to 
democracy, good governance and to the freedoms that 
couple such. Hence, we have thereby given the nations of 
the world, a role model, a model however flawed with its 
own trials and tribulations, but that which has overcome 
challenges and obstacles as one people of a untied nation. 

The people of the Eastern Province of Sri Lanka, those 
in the Districts of Batticaloa, Trincomalee and Ampara, 
are a populace of simple, yet dedicated and hard-working 
people. These farmers, fishermen and small-business 
owners who are domiciled in this Province truly 
represents an accurate cross-section of this country’s 
ethnic diversity and it is that prerequisite of living 
alongside fellow brothers and sisters of a diverse array of 
backgrounds and beliefs that strengthened the ideologies 
of unyielding resilience to the freedoms of democracy 
even in our nation’s darkest days. They wholeheartedly 
supported the First United Government formed by our 
founding father, Rt. Hon. D.S. Senanayake, to thrust 
forward our young country’s emergence in a post-
independence era, they overcame the harsh repercussions 
of a closed economy in a pre-1977 era, they remained 
unflinching in the clash of identities and self-
determination and the turbulence that followed in a harsh 
internal conflict that took place on their own fields, 
fishing grounds and neighbourhoods.  Nevertheless, they 
displayed unwavering allegiance to their commitment to a 
free nation, aptly displayed in the sacrifice of their 
livelihoods and tragically to most, their own lives or that 
of their loved ones in the dire struggle for a free, safe and 
untied nation spearheaded by our gallant security forces 
who fought to preserve the sovereignty of our country and 
the safety of its people. 

Sir, the contribution of the people of the Eastern 
Province towards our country’s march forward should 
never be forgotten. These people however deprived and 
sidelined they may have been, have always stood on the 
frontline in every challenge that this nation has 
encountered, fighting valiantly on its behalf, as was most 
recently evident in the annals of the revolution that 
occurred on January 08th, the Hundred Days that followed 
and then yet again in the democratic exercise of August 
17th that led to the formation of this House. 

To provide a specific and more direct example of the 
people of the Eastern soil, being in the bloody, dusty and 
life-threatening trenches of ideological and physical 
warfare, is myself. This being the fourth Parliament that I 
now represent the people of Batticaloa, I may be today 
speaking from the fifth row, but when called upon, I have 

always been on the frontline with no expectations or 
questions asked, and none can dispute that. My 
contributions towards the upliftment and assurance of the 
integrity and security of Mother Lanka, was displayed by 
thrusting myself in the midst of gunfire and jungle camps 
of militant terrorists, and I am proud to be among a small 
band of individuals who incessantly strived for the safety 
and development of our citizens while being quite 
literally placed in between the jaws of death. I am also 
humbled to be credited as one of the few individuals who 
singlehandedly strategized and devised one of the turning 
points that brought about a lasting peace in our country. 

Sir, at this juncture, I wish to point out that there are 
those who will always criticize, those who take pleasure 
in pointing out the flaws of the opposed, but they will 
never know until they actually do, and we have done, and 
will continue to do. The exceptional leadership provided 
by His Excellency the President, Maithripala Sirisena and 
by the unparalleled administration of Hon. Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe, spearheading the 
resounding consensus of the people towards a unitary, 
transparent and effective development strategy for Sri 
Lanka’s growth is aptly reflected in the Policy Statement 
made by the Hon. Prime Minister and followed by the 
presentation made by the Hon. Minister of Finance Ravi 
Karunanayake of the Appropriation Bill, 2016. 

What is also noteworthy at this juncture is that within 
ten months of the formation of the Government, they 
have successfully commenced laudable mechanisms 
towards reversing pertinent standing issues in the 
domestic and foreign stage, that had set Sri Lanka on a 
frightening backward trend which, if not had been so 
courageously and tactfully interceded, would have led to 
far-reaching consequences for future generations.  

Sir, in the instance of developing Sri Lanka’s 
economic outlook on a macro-level, inheriting a near 
crisis-ridden economy plagued with abnormally high-
borrowing rates and corrupt procurement methodologies, 
it has led to a Herculean task by the Government to 
normalize and in addition, accessorize its financial 
strategies to accommodate the pledges conferred to the 
mandate on which it was formed. The components of this 
Bill clearly reflect the commitment of the Government’s 
will to adhere to the mandate chosen by the citizens of Sri 
Lanka and displays realistic implementation modules 
through which I strongly believe shall leave a lasting 
economic legacy towards a brighter Sri Lanka.  

Mr. Presiding Member, I wish to highlight on as to 
how the implications of this Bill which when approved, 
will directly affect the people of the Eastern Province and 
those in my Electorate of Batticaloa. As the Hon. 
Members of this House are aware and as stated 
previously, the people of the Eastern Province are quiet, 
yet distinctive contributors towards the Sri Lankan 
economy. The binding characteristic trait of these people 
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is that they resonate a very committed entrepreneurial 
spirit. This spirit, although marred and hampered with the 
ethnic conflict and detached economic policies that 
followed, prevailed through all the obstacles and 
continues to be an upward trend in the area.  

I wish to note at this juncture that the former regime is 
creditworthy of ending the harsh ethnic conflict along 
with the courageous undertaking of our brave armed 
forces and embarked on an agenda that was focused on 
the rapid development of some infrastructural facilities. 
However, even though our country as a whole reaped the 
dividends of peace, economic dividends of such were yet 
to be realized with a veil being present marring 
accountability and the benefits of a post-war developing 
economy were not trickling down to the true 
beneficiaries, therein being the communities dispersed in 
rural and urban areas around the nation. The notion, “the 
rich keep getting richer and the poor keep getting poorer” 
was prevalent during the periods of 2009 to January, 
2015, leading to question the legitimacy of a Government 
which claimed to represent the common man.  

Now, at present, as reflected in this Appropriation 
Bill, 2016, I am happy to note that focus is being placed 
towards increasing Government revenue through taxation 
reform, thereby reducing public debt, restructuring of 
State-owned enterprises, intensive promotion of FDIs and 
private investment and most importantly an economic 
stimulus through offering carefully-structured incentives 
in developing the private sector, specifically small-to-
medium enterprises or SMEs, creating employment 
opportunities and productivity improvement mechanisms 
and also by focusing on the growth and development of 
the agricultural sector, being the prime enterprise of the 
nation. The highlighting factor herein lies is the 
enhancement of socio-economic conditions, thereby 
utilizing a new economic order to upgrade the living 
conditions of the people of Sri Lanka, and eradicating 
inequality amongst society, creating a strong middle-class 
as reflected in other strong economies around the world, 
and in keeping with the Sustainable Development Goals 
as prescribed in accordance with the Charter of the United 
Nations.  

Hon. Presiding Member, I shall be failing in my duty 
if I do not highlight the important components of the Bill 
that directly affect those domiciled in the Eastern 
Province and of that in my Electorate. The Eastern 
Province is teeming with natural resources, which makes 
it a dense environment for opportunities for growth, and I 
am happy to note that this Bill has allocated several 
components that will directly improve and enhance the 
development of the Eastern Province.  

As a cross section of the populace is engaged 
primarily in agricultural activities, I applaud and firmly 
stand behind the line items pertaining towards the 
development of the industry. Specifically, the industry is 

in dire need of productivity improvements, and with the 
availability of new technologies and mechanisms to 
enhance yields, I commend the proposal of the allocation 
of Rs. 1,000 million towards productivity improvement, 
and the removal of import duties on agricultural 
machinery and equipment. In addition, I commend the 
proposal for enhanced collaboration between the 
Government and the private sector for agricultural 
activities, and with the Eastern Province being coined as 
the "Rice Bowl" of the country, I am  happy to note that 
the Hon. Minister of Finance has proposed a guaranteed 
price for rice produce, which has a direct positive impact 
on the producer and the consumer. Also, the 
encouragement towards developing an export market for 
Sri Lankan rice is highly commendable and directly 
correlating with productivity improvement.  

I would like to note that the Bill includes provisions 
to incentivize the plantation of other crops such as 
sugarcane, arecanut and spices, in which the Eastern 
Province, predominantly Batticaloa, has consistently 
displayed a rich yield in agricultural and crop production 
and thereby I encourage and invite for initiatives to be 
directed towards the promotion of such incentives in the 
Eastern Province. Sir, the farming community in 
Batticaloa is directly affected by natural disasters owing 
to the annual monsoon seasons. Neglect of the Rugam 
and Kithul tanks over the years has resulted in flooding 
and the subsequent eradication of crops which farmers 
ironically depend on the tanks for irrigation purposes. 
Hence, I commend the proposal for allocation of Rs. 
2,000 million for the urgent requirement of the 
rehabilitation and repair of tanks and canals to support 
rural agriculture.  

I highly endorse the proposal for the Rural 
Reawakening Programme, in which it empowers the 
Grama Niladari Divisions into 2,500 cluster villages, 
through which economic units will be developed to 
finance and develop rural economies, especially in the 
agricultural sector.  

I also laud the proposals towards improving the dairy 
farming sector by incentivizing local milk production 
through subsidies and price reduction on domestic milk 
products, and by encouraging commercial-scale dairy 
farming thorough the promotion of Public-Private 
Partnerships on unutilized or under-utilized government 
land, outgrower production and reduction of import taxes 
on machinery and equipment.  

Sir, with Batticaloa being renowned for its fishing 
commodities, I am very familiar with the debacles faced 
by my constituents in the fishing communities. The 
fishing community in the past has had minimal upward 
mobility, primarily due to price fluctuations, trading 
sanctions, heavy dependence of imported products, 
constant regulatory changes, lack of adequate 
infrastructure and the scarcity or lack thereof of financial 
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instruments that provide the opportunity of expansion. 
Hence, I commend the levies imposed on the importation 
of fish products and the reduction of duties placed on 
fishing nets. Also, I endorse the buyback mechanisms 
proposed through Lak Sathosa Limited for canned fish 
and the creation of common fish processing facilities in 
strategic geographic locations to further develop and 
enhance the supply chain.  

I highly endorse and commend the proposal by the 
Hon. Ravi Karunanayake and take this opportunity to 
thank him for proposing to set up an Aquaculture Park in 
the Batticaloa District on PPP basis, which would create a 
platform for investment for commercial aquaculture 
operations with environmental-friendly mechanisms.  

I also would commend the initiatives expressed 
towards expanding credit line opportunities for shrimp 
farmers, and also the regulatory decisions taken with the 
intention of lifting the suspension of fish export to the 
European Union markets, which has had a drastic effect 
on our local fishermen.  

I highly commend the Government’s proposal towards 
improving and reforming the investment climate in Sri 
Lanka and thereby driving the much-needed foreign direct 
investments into the country, commencing through a 
restructure of key line agencies that facilitate such 
investments.  

Sir, with the cessation of hostilities, the Eastern 
Province is a new heaven for tourism, providing a new 
untapped arena in the area for economic growth. The 
recent past has seen the development of tourist zones in 
Pasikudah, Kuchchaveli and Arugam Bay, and has 
brought in an influx of tourist-based investments. 
However, to drive further investment and growth in this 
sector, specifically in the Eastern Province, I highly 
endorse the proposal towards incentivizing skills 
development of youth who are keen to join the hospitality 
industry, catering to the void in skilled personnel 
currently prevalent therein increasing employment 
opportunities and further infrastructural development in 
the region.  

I am pleased to note that the Bill states that the 
Government will implement steps to transform and 
upgrade the developments in the Eastern Province for the 
tourism industry as presently there is a requirement for 
recreational and accessibility options to be provided for 
tourists who are keen on travelling to the region. 

I commend the proposals made on the commercial 
banking component of the Bill, especially those therein 
that provide further opportunities towards the 
development of the SME sector. As a fair multitude of 
individuals in the Eastern Province are entrepreneurs, I 

am happy to note that the Bill proposes reforms on 
providing lending opportunities on a broader basis as 
opposed to the previously restrictive collateral-based 
lending procedures placing obstacles and impediments to 
the entrepreneurial spirit driving innovation and creative 
thinking, and in addition, the requirement of all banks to 
expand their branch networks by 15 per cent, thereby 
combating imbalance of access to financial instruments 
between urban and rural areas.  

I commend the proposals towards developing a part-
time job culture, thereby enabling private and public 
sectors to absorb labour to improve productivity and 
competitiveness. I am also pleased to note that the 
Government is looking to reform the labour laws towards 
increasing the prevalence of BPOs and KPOs into Sri 
Lanka, thereby further enhancing employment 
opportunities.  

I would like to commend the salary increment 
proposals meted in the Bill, and also the formation of an 
Employment Council of which purpose is to ensure a 
minimum wage for the working population.  

The schools in the Eastern Province have produced a 
number of notable students who have exceeded 
expectations in comparison with the other provinces and 
even on an international level. Hence, it is imperative that 
public investment and oversight into uniformity in reform 
of the education sector is conducted to ensure that basic 
facilities and quality of education is improved to harness 
the intellectual capabilities of students all over Sri Lanka, 
and not in a particular region. I commend the proposal to 
ensure that adequate facilities are provided, that the 
National Institute of Education formulates a programme 
to have a continuous teacher training porgramme and the 
proper deployment of teachers in various streams to 
regional and rural schools. Also, I commend the proposal 
that schools without electricity be provided electricity 
either through the national grid or by solar power, and the 
allocation thereof, and the identification of schools that 
had been neglected in the past by the Government and to 
ensure that these schools are equipped to the uniform 
standards of all schools.  

I encourage the proposals for streamlining industry 
sectors to liaise with relevant line Ministries to develop 
vocational training and skills development programmes, 
and the establishment of techno-based campuses and 
vocational training institutions in lagging regions to 
ensure a steady flow of educational mechanisms to all 
sectors of the populace. 

With the Eastern Province sending so many of our 
mothers, sisters and brothers overseas for employment, I 
commend the Bill’s proposals to impose further 
regulations to ensure their safety and security while 
overseas, but moreover including provisions to improve 
the employment outlook locally, thereby creating 
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employment pathways to encourage them to get local 
employment. 

The Sri Lankan population as a whole has remained 
somewhat patient and cooperative with the gradual 
improvement of our collective livelihood, and therein, 
developed a healthy, stable and independent economy. It 
is our duty as legislators in this House to take into account 
and never forget the courage of the people of Sri Lanka, 
moreover, their emboldened and immortalized strife in 
building a better nation for generations to come.  

Having said that, Sir, let me take the liberty of 
speaking in Tamil for the benefit of my Electorate.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்கள் ஒ  
தசாப்த காலத் க்குப் பின்னர் மீண் ம் அவர்கள  
பிரதிநிதியாக என்ைன இந்த மன்றத் க்குத் 
ெதாி ெசய் ள்ளனர். அதைனயிட்  என  அன் க்குாிய 
மக்க க்கும் மற் ம் என  கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ ற ப் 
ஹக்கீம் அவர்க க்கும் எம  பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் அரசிய ல் ஒ  
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தித் தந்தி க்கின்ற எம  நாட் ன் 
தைலவர் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கும் இந்த மன்றத்திேல நன்றி கூ வதில் நான் 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
வாழ்கின்ற விவசாயிகள், மாணவர்கள், மீனவர்கள் ஆகிய 
அைனவ ம் பயன்ெபறக்கூ ய அள க்கு சாித்திரம் காணாத 
நல்லெதா  'பட்ஜட்'ைட 2016ஆம் ஆண் க்காக எம  
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இந்த அைவயிேல 
சமர்ப்பித்தி ப்பைதயிட்  நான் அவைர மனதாரப் 
பாராட் கின்ேறன்.  

இந்த 'பட்ஜட்' ேல குறிப்பாக சுகாதாரத் ைறக்கும் 
கல்வித் ைறக்கும் அதிகபட்ச அள  நிதி ஒ க்கீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. எம  மாணவ ச தாயம் - எம  
எதிர்காலத் தைலவர்கள் இந்த நாட் க்கு நல்ல ைறயில் 
அவர்கள  பங்களிப்ைபக் ெகா க்க ேவண் ம் என்பதற்காக  
இந்த 'பட்ஜட்' லம் அதிகபட்ச ஒ க்கீ  - 6 சத தத் க்கு 
அதிகமான நிதி - கல்விக்கு ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளைதயிட்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் ெகளரவ நிதியைமச்சர் அவர்க க்கும் எங்கள் 
மக்கள் சார்பாக நான் நன்றி ெசால்லக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

அ  மாத்திரமன்றி, 30 வ ட காலமாக ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனகளால் இன்னல்பட்ட, அவதிப்பட்ட அந்த 
மக்க க்கு நல்லெதா  எதிர்காலத்ைத வழங்கும் வண்ணம்  
அதிகபட்சமான ஒ க்கீ கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. ேம ம், 
எம  விவசாய மற் ம் மீனவ மக்கள  அன்றாட வாழ்வாதார 
விடயங்க க்கும் அதிகபட்சமான ைறயில் ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அவர்கள் நல்ல ைறயில் இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்திற்கு உத கின்றார்கள். எம  நாட் க்கு 
கிழக்கு மாகாண மக்கள் தங்கள  க ன உைழப்ைப 
எந்தள க்குத் தந்தார்கேளா, அந்தள க்கு அவர்கைள 
ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் அதிகபட்ச அளவிேல  
ஒ க்கீ கைளக் ெகா த்தைதயிட்  ெகளரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவிப்பேதா , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித் தந்த உங்க க்கும் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
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 ෙදසැම්බර් 01 වන අඟහරුවාදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
விவாதம் 2015  சம்பர்  01, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத்ெதாடங்கும்.  
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Tuesday, 01st of December, 2015. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

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

 
    "That Parliament do now adjourn."   
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා. 

 
නීති විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධාන නිදහස් කිරීම 

சட்டவிேராத மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட 
அைமப் களின் வி தைல 

DE-PROSCRIPTION OF ILLEGAL AND PROSCRIBED 
ORGANIZATIONS   

 
[අ.භා. 5.46] 

 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආරක්ෂක රාජ  

අමාත තුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකාෙව් රජ  ආරක්ෂාවට හා පැවැත්මට ෙමන්ම ජාත න්තර 
ජනතාවට තර්ජනයක් වූ තස්තවාදී, ඊලාම් සංවිධානයක් ෙලස ෙතොරතුරු 
ෙසොයා හඳුනා ෙගන වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ නීති විෙරෝධී හා තහනම් 
සංවිධානයක් බවට ශී ලංකා ආරක්ෂක අමාත ාංශය විසින් රජය 
ෙවනුෙවන් පකාශයට පත් කළ සංවිධාන රාශියකි. 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් පකාශනය අනුවද එම සංවිධාන නීති 
විෙරෝධී බවට පත් කරන ෙලසට සම්මත පඥප්තියක් පකාශයට 
පත් කරන ලදී. 

එනමුත්, වර්තමාන රජය 2014.03.21 දින දා පකාශයට පත් කළ එම 
සංවිධාන රාශියක් දැන් නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ සංවිධාන රාශිය අතුරින්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධානයන් ණනාවක් නිදහස් කර, තවද එම සංවිධානයන් පමණක් 
තහනම් නිෙයෝගය 2015.11.20වන දා කිසිදු සාධාරණ ෙහේතුවක් 
ෙනොමැතිව 2015.11.21 දින ගැසට් මඟින් ෙකොටසක් නිදහස් කර හා තවත් 
ෙකොටසක් යළි පකාශයට පත් කර ඇත. 

ගරු ආරක්ෂක රාජ  ඇමතිතුමනි, තිස් අවුරුද්දක් ෙම් රට 
යුද්ධයකට ඇද දැමූ අෙප් රාජ යට තර්ජනයක් වූ, අෙප් ජන 
සමාජයට තර්ජනයක් වූ, මිනිස් ජීවිත දහස් ගණන් විනාශයට පත් 
කළ, මරුමුවට පත් කළ බිහිසුණු තස්තවාදී සංවිධානයක් වූ ෙම් 
දරුණු ෙකොටි තස්තවාදී සංවිධානෙය් තහනම ඉවත් කිරීමට තරම්  
-ෙලොවම තැති ගන්වමින් පංශෙය් අගනුවරට තස්තවාදීන් පහාර 
එල්ල කරන ෙව්ලාවකදී- ෙද්ශෙදෝහී කියාවක ඔබෙග් රජය නිරත 
වුෙණ් ඇයිද කියන පශ්නයයි මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

මම ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් කියවන්නම්. 

“An Extraordinary Gazette notification [No. 1941/44], issued on the 
night of Friday(20) by the Ministry of Defence, lifted the ban on eight 
leading Tamil Diaspora organizations. The Tamil Diaspora 
organizations which have been removed from the list of banned 
organizations include the Global Tamil Forum (GTF), British Tamil 
Forum (BTF), Canadian Tamil Congress (CTC), World Tamil 
Movement (WTM), Australian Tamil Congress (ATC), National 
Council of Canadian Tamils (NCCT), World Tamil Coordination 
Committee (WTCC), Tamil National Council (TNC) and the Tamil 
Youth Organization (TYO.)” 

Sir, I would like to ask, how many more organizations 
remain proscribed and whether the Hon. Minister would 
table the entire list of organizations which had been 
proscribed earlier and have been de-proscribed recently? 
Will the Hon. Minister also explain the reasons for not de-
proscribing the rest of the organizations and individuals 
who have been involved with the de-proscribed 
organizations in terrorist activities in Sri Lanka and in the 
international arena?  Will the Hon. Minister table details 
pertaining to such entities? 

මාෙග් ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා පහත සඳහන් 
පශ්නවලට පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
 

(1)  - ෙමම භයානක සංවිධාන ජාතික  ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් ෙනොවන්ෙන්ද? 

 - එම සංවිධානවලින් නිදහස ් කර ඇති සංවිධාන 
කුමක්ද? 

 - එම සංවිධාන(නිදහස ් කරන ලද) ජාතික 
ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙනොවන බවට නිගමනය 
කරන ලද්ෙද් ෙද්ශපාලන ෙහෝ ආරක්ෂක ෙහේතූන් 
මතද? පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්ෙනහිද? 

 - ඉතිරි තහනමට ලක් වූ සංවිධාන නිදහස ්කිරීෙම් 
සාකච්ඡාවන් ආරම්භ කර තිෙබන බවට ඇති 
පවෘත්තිය සත  ද? 

 - ජාත න්තරව තසත්වාදී පහාරයන්ට පංශය හා 
යුෙරෝපය පුරා  ද තර්ජනයක් පවතින අවසථ්ාවක දී 
ෙමම තීරණෙය් වලංගුභාවයක්  තිෙබ්ද? 

(2) නාවික හමුදා කඳවුර, තිකුණාමලයට විෙද්ශික 
පුද්ගලයන්ට හා පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට ඇතුල්ව 
පරීක්ෂා කිරීමට හා අත්භූත ෙචෝදනා මත නාවික හමුදා, 
පධාන ආරක්ෂක හමුදා පධානීන්ට හා භටයන්ට විරුද්ධව 
කටයුතු කිරීමට හමුදා පනත හා අපරාධ නීතියට 
පටහැනිව රජය ෙම් සංවිධානවලට අවසර, ඉඩපසථ්ා හා 
ඒ සඳහා එකගතාවලට පැමිණ ඇත්ද?  

ගරු ආරක්ෂක රාජ  ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා රජයට එෙරහිව 
ෙවනම රජයක් පිහිටුවීම සඳහා කටයුතු කරන, ඒ සඳහා පැමිණිලි 
සහ කියාමාර්ග ජාත න්තරව ෙගනයන සංවිධාන පවා ඔෙබ් 
ආණ්ඩුව විසින් තහනෙමන් නිදහස් කිරීෙමන්, ෙවනම රජයක් 
හැටියට කටයුතු කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව කටයුතු කරන ඒ 
සංවිධානවලට යම් කිසි බලයක්, පිළිගැනීමක් ලබා දීම සහ අෙප් 
රාජ යට බරපතළ තර්ජනයක් වීමට අවසරයක් ලබාදීම ෙම් රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙනොවන්ෙන්ය කියලා කියන්නට 
පුළුවන් ෙහේතු තිෙබනවාද කියලා විස්තර කරන්න. 

ඉතිරි සංවිධාන හා පුද්ගලයන්ද තහනමින් නිදහස්  කිරීෙම් 
සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිෙබන බව ඔෙබ් අමාත ාංශවලින් 
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා; ජාත න්තර පවෘත්තිවලින් 
පකාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සාකච්ඡා  සිදු වන්ෙන්,   ඒ 
අයෙග් තහනම ඉවත් කිරීෙම් කටයුතු කරන්ෙන් කුමන පදනමක් 
මතද? ඒ අය තස්තවාදයට එෙරහිද, ශී ලංකා රාජ ය විනාශ 
කිරීමට  කටයුතු ෙනොකරනවාද, ශී ලංකා  රජය විනාශ කිරීෙම් 
ෙචෝදනාවට  ෙකොටස්කරුවන් ෙනොවුණු බවට ඒ අයට නිදහසක් දී 
තිෙබනවාද ආදී කරුණු  රාශියක් පිළිබඳව ෙද්ශීයව හා 
ජාත න්තරව ෙසොයා බලා ගන්නා ලද තීරණයක් තමයි දැන්  ඔබ 
රජෙය්  ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ආපසු හරවා තිෙබන්ෙන්.  

ජාත න්තර  තස්තවාදෙය් පහාරවලට  පංශය හා  යුෙරෝපය 
ඉලක්ක ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට  යුෙරෝපා හවුෙල්  ෙක්න්දස්ථානය වන 
බසල්ස් නුවර ෙගයින් ෙගට ෙගොස්  තස්තවාදීන් ලුහුබැඳ දඩයම් 
කිරීමක්  සිදු ෙව්ෙගන යන්ෙන්  තස්තවාදය  පතික්ෙෂේප කරන 
නිසා ෙනොෙව්ද? තස්තවාදය දරුණු නිසා ෙනොෙව්ද? තස්තවාදය 
භයානක නිසා ෙනොෙව්ද?  තස්තවාදය අනතුරුදායක නිසා 
ෙනොෙව්ද?  එෙහම නම් ඇයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය  ඒ 
සියල්ල  සිදු ෙනොවන ෙලස සලකා ෙම් තහනම  ඉවත්  කරන්නට 
තීරණය ගත්ෙත් කියන එක අහන්න කැමැතියි.  

ඒ සමඟම  ගරු ඇමතිතුමා මට ෙම් පිළිබඳවත් පිළිතුරු ෙදයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය දා නාවික හමුදා කඳවුරට 
ජාත න්තර සංවිධානවල  පරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වලට  -විෙද්ශික 
පුද්ගලයන්ට- ඇතුළු වන්නට ඉඩ  දී,  ඒ කඳවුර පරීක්ෂා කිරීමට  
හා අභූත  ෙචෝදනා මත නාවික  හමුදාෙව් හා  පධාන ආරක්ෂක 
හමුදා පධානීන්ට, භටයන්ට  විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට, ඒ ගැන 
පචාරය කිරීමට, ජන මාධ යට පකාශ නිකුත් කිරීමට,  හමුදා 
පනත උල්ලංඝනය  කරමින්  කටයුතු කරන්න  අවසරයක් ෙකෙසේ 
ලබා ගත්තාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්නීතුමනි,  නාවික හමුදා පනත  
තිෙබනවා, යුද හමුදා පනත තිෙබනවා, ගුවන් හමුදා පනත 
තිෙබනවා.  The Navy Act, the Army Act and the Air Force 
Act  guide the entire defence forces of our country.  There 
lies the rules which protect our defence forces. Under these 
Acts, no such permission could be granted by any official 
without your approval.   

එවැනි අවස්ථා  ඇති කර දීලා, අවසානෙය් හමුදාවට විරුද්ධව  
නඩු මගට බහින්න ෙබොරු පචාර ෙගනියන්නට කටයුතු කිරීෙමන් 
අෙප් රට අද  දරුණු අන්තරාවකට පත් වී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණය  කියන්න ඕනෑ,  

Sir, once again, I would like, in short, to ask the Hon. 
Minister, have the “Delisted” fallen back from their 
original demands?  Have they given up terrorism?  Have 
they given up the demand for a separate state?  If so, can 
you table such agreement which has been entered into 
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with the Government of Sri Lanka?  These organizations 
and individuals had clear links with terror groups not only 
in Sri Lanka, but right across the world  and continue to 
maintain such links with other “Listed” individuals and 
groups.   

Sir, at present, released terrorists are not monitored at 
all and are a possible threat to everyone.  Previously, the 
State Intelligence Service under the former Head of 
Intelligence was at a superior level.  Unfortunately, today, 
the Government has voluntarily given up State security. 
Remember that these terrorists are only five years older 
from terrors which they were willingly carrying out not 
only in the North and the East, but around the country.   

Our own Head of State,  President Premadasa was 
murdered by terrorists; our former Minister of State for 
Defence, Ranjan Wijeratne was murdered by terrorists; 
our former Minister of National Security who happened 
to be the DUNF leader was murdered by the terrorists; the 
Hon. Gamini Dissanayake and so many Ministers of the 
UNP were murdered by the terrorists.  And today, the 
UNP is giving them pardon. Have you all given them 
pardon? Let us know.  Have you all entered into an 
agreement? Let us know. If so, table the document of 
agreement or, is it a secret deal with the terrorists that the 
Government is engaged with and totally devaluing our 
State security? 

Finally, national security today has virtually gone 
headless.  As a sovereign nation, we have never before 
allowed foreign investigators into our high security 
compounds.   

I would like to refer to the Official Secrets Act, No. 32 
of 1955 - an Act to restrict access to official secrets and 
secret documents and to prevent unauthorized disclosure.   
This is  a violation of the Official Secrets Act.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Now, Hon. Minister, we would like you to answer 

these questions because  they deal with the entire national 
security of our country.  ඒ නිසා මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් 
රෙට් රාජ  ආරක්ෂාව අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් කිරීම 
ගැන. ඒ නිසා අෙප් හමුදා ෙසේනාංක ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු 
කිරීම සඳහායි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. තවදුරටත් ෙම් 
කියාවලිෙය්   නිරත ෙනොවී කටයුතු කරන්න කියලා අපි රජයට 
කියනවා. අෙප් තිලක් මාරපන හිටපු ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ''එදා මිෙල්නියම් සිටි එකට ගිය එක 
ෙබොරුවට කරපු වැඩක්; ෙමෝඩ වැඩක්'' කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු දහයකට පස්ෙසේ ඒ ඇමතිතුමාටම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න සිද්ධ වුණා, ඒක ෙමෝඩ 
වැඩක් කියලා. ඒ නිසා ආරක්ෂක රාජ  ඇමතිතුමා බුද්ධිමත් 
පකාශයක් කරයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කල්පනා 
කරනවා.  

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් 
ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කර සිටිනවා, ෙම් වන විට රජය දිගින් 
දිගටම ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව විනාශ කරමින්, බිළිෙදමින් 
පවතින බව. ඒ වාෙග්ම රෙට් නිදහස ෙවනුෙවනුත්, ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවනුත් කැප වුණු රණවිරුවන් පාවා ෙදමින්, ෙම් රටට 
අහිතකර , හානිකර වූ තහනම් කළ විවිධ සංවිධාන රාශියක 
තහනම ෙම් වන විට ඉවත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රටින් 
බැහැර වූ ඊළාම් රාජ යක් සඳහා වූ සන්ධානය අෙප් රටට 
විරුද්ධව බරපතළ පකාශ රාශියක් කළා. සිංහල, ෙදමළ සහ 
මුස්ලිම් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් නිදහෙසේ සමගිෙයන් ජීවත් වුණු 
බව අපි දන්නවා. නමුත් 1948 සිට ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාව සමූල 
ඝාතනය කළාය කියන බරපතළ මිත ාව සමාජ ගත කිරීම සඳහා, 
ඒ මිත ාව ජාත න්තරයට ෙගන යෑම සඳහා තමයි ෙම් සංවිධාන 
කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. ෙමවැනි මිත ා මත පළ කරපු 
සංවිධානවලට තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා නිදහස ලබාදීමට 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. රටට විරුද්ධව ඊළාම් රාජ යක් 
ස්ථාපිත කිරීමට අවි ආයුධ රැස් කරපු, මුදල් සපයපු ආයතන ෙම් 
රෙට් තහනම් කළා. ඒ තහනම තමයි ෙම් ඉවත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  අෙප් රටට එෙරහිව උද්ෙඝෝෂණය කළ, ෙපළපාළි 
ගිය, ජාත න්තර වශෙයන් අෙප් රටට සම්බාධක පැනවිය යුතුයි 
කියලා ඉල්ලීම් කරපු අයට පැනවූ තහනම තමයි අද ෙම් වන විට 
ඉවත් කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඉතා කනගාටුදායක 
ඉරණමකට ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට ජාතික 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව සිදු කරන සෑම පකාශනයකදීම, එය හුදු 
ජාතිවාදී පවාදයක් කියලා බැහැර කිරීමට තරම් නිවට තත්ත්වයට 
අෙප් රෙට් සමහරු පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
වීෙරෝදාර හමුදාව අතිවිශාල පරිත ාග රාශියක් කළා; කැප කිරීම් 
රාශියක් කළා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොවිඳිනා දුක් වින්දා. 
ඒ නිසා එවැනි පකාශවලින් පාවා ෙදන්ෙන් ඒ ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවච්ච රණවිරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙදනායි. අපි 
දන්නවා, ඇතැම් පිරිස් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීම සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දුන් බව. ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නය 
ජාතිවාදයක් ෙලස සලකා අර්ථ නිරූපණය කරන්න යනවා නම්, 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ඡන්දය දුන්  පිරිසකට කරන අවමානයක් ෙලස 
තමයි අපි සලකන්ෙන්. අපි ෙම් රෙට් ජන ෙකොටසක් සමූල ඝාතන 
කළ ජාතියක්ය කියලා ජාත න්තරය පුරා පචාර ෙගන යන 
සංවිධානවල තහනම ඉවත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට යළි යළිත් ඉතිහාසෙය් අත්ෙවච්ච කටුකදායක 
අත්දැකීම් විඳීමටයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

නීතිවිෙරෝධී කියා සිදු කරන තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටින්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා 
අපි දන්නවා. නමුත්, අද වන විට අෙනකුත් සිරකරුවන් පවා ෙම් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත ය සහ යුතුකම් ෙකොටස තමයි ෙම් විනාශ ෙවමින් 
පවතින්ෙන්. එම නිසා ඉතා ඕනෑකමින් ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කරමින් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නවතිනවා.  

 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ඊලාම් සංවිධානයක් 

ෙලස ෙතොරතුරු ෙසොයා හඳුනාෙගන වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
නීති විෙරෝධී හා තහනම් සංවිධානයක් බවට ශී ලංකා ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය විසින් හඳුනාෙගන තිබුණා වූ සංවිධාන කිහිපයක් 
සහ අත් අඩංගුෙව් සිටි පිරිස් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්" කියලා 
තමයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවන්ෙන්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමා විසින් ෙගනාපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ 
කිරීමට හැකිවීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙමම සංවිධාන නීති විෙරෝධී සංවිධාන වශෙයන් ති බුණා 
ෙවන්න පුළුවන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාම තමයි කිව්ෙව් ෙම් රෙට් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය තව දුරටත් නැහැ කියලා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් 
රෙට් නැත්නම්, එහි කියාකාරකම් සිදු වන්ෙන් නැත්නම්, ජාතික 
ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් හමුදාව 
ශක්තිමත්ව කටයුතු කරනවා නම්, දිගින් දිගටම ෙම් සංවිධාන 
තහනම් කරලා තියාෙගන ඉන්න කියලා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා  ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාවාද 
කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් "නිදහස් කළා" කියන 
පිරිස ඇත්තටම නිදහස් කරලා ෙනොෙවයි, ඇප මත යවන්න අවසර 
දීලා තිෙබනවා.  

මීට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා විධියට කටයුතු කළ කාලෙය් තමිලිනී, 
කරුණාඅම්මාන්, ෙක්.පී., පිල්ෙලයාන් වාෙග් ශී ලංකා ජන රජයට 
විරුද්ධව කියාත්මක ෙවච්ච තස්තවාදය ෙමහයවපු උදවිය, 
විනාශකාරී පහාර එල්ල කරපු උදවිය, අරන්තලාෙව් භික්ෂු 
ඝාතනය කරපු උදවිය, පිස්ෙතෝල කල්ලි ෙමෙහයවපු උදවිය 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. එෙහම පසු බිමක් තිෙබද්දී ඇයි ෙම් 
සංවිධානයක නමක් විතරක් තහනම් කරලා තිෙයන්ෙන්? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ෙම් රටින් බැහැර ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ සංවිධානයට  
නැවත කියාත්මක ෙවන්නට අවකාශයක් නැහැ.  

ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට අපට අතීතය මතක් ෙවනවා.  
2005  පැවැති ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් ෙකෝටි ගණන්වලින් 
එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දුන්නා කියලා ෙචෝදනාවක් තිබුණා.  ඒ 
වාෙග්ම අපට මතක් ෙවනවා, එතුමාෙග් කාලෙය් ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් උපසභාපති තනතුර ලබා දීපු සිද්ධිය. එෙහම තනතුරු 
ෙදන්න ෙහොඳ නම්,  ෙම්ක පශ්නයක් කරෙගන ෙමච්චර දුර ෙගන 
යන්ෙන් ඇයි කියලා අපට  පශ්නයක්  තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට විශාල අපකීර්තියක් ෙගනැවිත් දීපු 
සිද්ධීන් තිබුණු බව අපි දන්නවා.  ෙම් සංවිධානවලට සහ ෙම් 
පුද්ගලයන්ට එවැනි බරපතළ ෙචෝදනා තිබුණා නම් යුද්ධය අවසන් 
වූ වහාම පරීක්ෂණ කරලා ඒ අදාළ කටයුතු කරන්න තිබුණා. 
එවැනි ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙමොවුන් කෙළේ, ෙචෝදනා ඔප්පු කර 
ගන්න බැරි පිරිසක් දිගින් දිගටම රඳවා ගැනීෙම් නිෙයෝග මත තබා 
ගැනීමයි.  ඔය කියන තරම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඔය කියන 
තරම් ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ගැටලු තිෙබනවා නම් මීට කලිනුයි ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න තිබුෙණ්. අපි යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා - අලුත් ආණ්ඩුව ස්ථාපනය කරලා- මාස 
තුනක් ගත වී තිෙබන ෙවලාවක  විවිධ ෙචෝදනා සහ විවිධ මාතෘකා 
ෙහොයා ෙගන ෙම් සභාවට ෙගෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න පුළුවන්ද කියලා ෙපොඩි උත්සාහයක් දරලා බලනවා. 
ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා,  2020 ෙවන කල් ඒ  
ගැන හිතන්නවත් එපා කියලා. එෙහම කියලා තිෙබද්දීත්  විවිධ 
ෙචෝදනා ෙගන එමින් ෙම් ෙද්වල්  කරන්ෙන් රටට තිෙබන ආදරය 
නිසා ෙනොෙවයි,  ඇතැම් මන්තීවරුන් තමන්ෙග්  ෙද්ශපාලන 
අදහස් මුදුන් පත් කර ගන්න,  ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි  ලබා 
ගන්න ෙමවැනි ෙද්වල් කරන බව  කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ෙගන එන ලද  ෙයෝජනාව සම්බන්ධව විවාදෙය් දී  
කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් ෙගනාපු ෙයෝජනාෙව් අඩංගු හුඟක් ෙද්වල් මීට 
කලිනුත් සිදුවුණු බව අපට මතකයි. විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට් බලෙය් සිටින කාලෙය්ත් එවැනි 
ෙද්වල් සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන් 2009  යුද්ධය අවසාන වුණාට 
පසුව, ෙම් කථා කරන සමහර සංවිධාන  2010දී ලංකාවට ආවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලෙය් සිටි කාලෙය් එම ආණ්ඩුවත් 
එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කිරීමට විෙශේෂෙයන් දවිඩ 
ඩයස්ෙපෝරාවට සම්බන්ධ ආයතන ෙමහි ආවා.  නමුත් එදා තිබුණු 
ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් යම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් එකඟත්වයකට 
එන්න බැරි වුණා.  ඒ නිසා ඒ සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් 
පිටෙවලා ගියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා පැවැති ආණ්ඩුව පිට 
රටවල ඉන්න දවිඩ ඩයස්ෙපෝරාවට සම්බන්ධ උදවියත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවන්න ෙබොෙහෝ උත්සාහයක් දැරුවා. එෙහම 
සම්බන්ධෙවලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන 
කැඳවාගන්න උත්සාහයක් දැරුවා.  නමුත් ඒ සියලු ෙද්වල් 
අසාර්ථක වුණා.  අපි අලුත් රජයක් හැටියට ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
ලබා ගත් ජයගහණයත් සමඟ නැවත ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර 
සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතීන් අතර එක්සත්කම ඇති කරන්න, 
ජාතීන් අතර සුහදතාව වර්ධනය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ජීවත් වන ජාතීන් අතර තිෙබන පටු අදහස් ෙවනස් කරන්න 
උත්සාහ ගන්නවා. ෙම් රට එක්සත් ශී ලංකාවක් හැටියට යන 
ගමනකට අවතීර්ණය ෙවන්න තමයි අපි  යහ පාලන රජය හැටියට 
කියා කරන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ඉවත් කරලා තිබූණු 
සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් නැවත ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න 
උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් ඉපදුණු 
පුරවැසියන් බව අපි දන්නවා. ඔවුන් සියලු ෙදනාම ලාංකිකයන්. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ඇති වුණු යුද්ධයත් එක්ක ඔවුන් ෙම් 
රට දාලා ගිහින් පිට රටවල ජීවත් වුණා. ඔවුන් ඒ රටවල අවුරුදු 
ගණන් ජීවත්ෙවලා දැන් ඔවුන්ට ඉතාමත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
තිෙබනවා. නමුත් රජයක් හැටියට අපි කල්පනා කරන්ෙන්, 
ඔවුන්ව ෙම් රෙට් සංහිඳියාවට, ෙම් රෙට් ජාතික සමගියට, ජාතීන් 
අතර සුහදතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා දායක කර ගැනීමටයි. 
ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න අපි යන මාවතට 
ඔවුන්ව දායක කර ගැනීම තමයි එහි මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  ඒ 
ගැන පට අලුතින් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා  
ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලදී  එල්ටීටීඊ නිෙයෝජිතයන් අපි නිදහස් 
කර තිෙබනවා කියලා අපට බරපතළ ෙචෝදනාවක් නැගුවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2010 ජනවාරි මාසෙය් 22වැනිදා  
සිට 25වැනිදා  දක්වා ඉතාම දරුණු ගණෙය් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ  මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත් ඇප මත නිදහස් 
කර තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 140 ෙදෙනකු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත් නිදහස් කර තිෙබනවා. 
සමහර සැකකරුවන්ට තිබුණු ෙචෝදනාවන්  ෙමොනවාද කියලා මට 
කියන්න පුළුවන්. ඔහුෙග් නම මුරලිසිවඥානි මුටරීස.  ඔහු 
එල්ටීටීඊ බුද්ධි අංශෙය් පධානියා වශෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  ෙපොට්ටුඅම්මාන්ෙග් උපෙදස් මත විෙද්ශ රටවල සිට 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එවන ලද මුදල් ෙසලාන් බැංකුෙව් ෙදහිවල 
ශාඛාව හරහා ලබා ෙගන එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවත ලබා දීම 
තමයි එම සැකකරුෙවකුට තිබූ එක් බරපතළ ෙචෝදනාවක් 
වන්ෙන්.  ෙම්න්න ෙම් වාෙග් අය නිදහස් කර තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙම් මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ ගිවිසුම් ෙහොයන්න ඕනෑ කියලා. 
අපිත් කියන්ෙන් ගිවිසුම් ෙහොයමු කියලායි.  2005දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා පභාකරන් සමඟ ගිවිසුම් ගහලා,  මුදල් දීලා,  
උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් ඡන්ද ටික වර්ජනය කරවලා, රෙට් 
ජනාධිපති පුටුවට ගියා. අන්න ඒ ගිවිසුම්වල සිට අද ෙවනකම් 
ගහපු ගිවිසුම් අපි ෙහොයමු කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.   
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා විසින් අද ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. අෙප් රජයට විශාල 
අභිෙයෝගයක් කරමින්, එක් අතකින් ෙම් ගරු සභාවට වැරැදි 
පූර්වාදර්ශයක් ෙදන්නට එතුමා සූදානම් ෙවනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම්  රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම,  එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
ෙම් රෙට් ආරම්භ කරපු කාලෙය් සිට වසර 30ක පමණ කාලයක් 
අපි දුක් විඳපු බව සැබෑවක්.  හැබැයි, තස්තවාදී පහාරයන් තුළින් 
ෙම් රට විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු,  ශීමහා ෙබෝධියට ගහපු, ඒ 
වාෙග්ම  සිංහල ගම්මානවල දහස් ගණන් මිනිසුන් කපා ෙකොටා 
දමපු,   දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේට පහර දීපු  පිල්ෙලයාන්ලා,  
කරුණා අම්මාන්ලා වාෙග් අයට ලැජ්ජා නැතිව පසු ගිය එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව තුළ ඇමතිකම් ලබා ෙදමින් 
කටයුතු කළා.  අපි අහනවා, ෙම්වා පිළිබඳව එදා කසාය බීපු 
ෙගොළුෙවෝ වාෙග්  කටයුතු කෙළේ ඇයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් තස්තවාදයට 
විරුද්ධයි. අපි කාටවත් තස්තවාදයට සුදු හුණු ගාන්නට අවශ  
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික නායකයින් තමයි, විශාල 
වශෙයන් ඝාතනයට ලක් වුෙණ්. ෙම් රෙට් හිටපු ශීමත් රණසිංහ 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා, ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගරු 
ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවට හිටපු 
ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා වාෙග් නායකයන් තමයි, 
ඝාතනයට ලක් වු ෙණ්. ඒ අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය්, ෙපොදු ෙපරමුෙණ් නායකයින්ට වඩා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් ජීවිතය කැප කරපු, ෙල්, කඳුළු, දහදිය 
ෙහළමින් ෙම් රට ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරපු ආදරණීය 
නායකයින් අපට අහිමි වුණා. එෙහම නායකයින් අහිමි කළ 
එල්ටීටීඊ එක සහ ෙවනත් තස්තවාදි සංවිධානවලට නැවත ෙම් 
රෙට් නිදහසක් ඇති කර දීලා ඒ අයෙග් ඒ සංවිධාන තහනම්වලින් 
ඉවත් කරන්න කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැහැස්ති 
නැහැ කියා මා හිතනවා. නමුත් අපි එකක් කියනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහරුන් ෙම් ජාතිවාදය වපුරන්නට, සිංහලකම, 
ෙබෞද්ධකම කැකෑෙරන විධියට උද්ෙව්ගකාරීව කථා කරලා ෙම් 
රෙට් සිංහල මිනිසුන් නැවත වරක් ඉතාම අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයකට පත් කරන්නට කටයුතු කරනවා. බලය අහිමි වුණු, 
බලය ගන්න බැරි, නැවත ආණ්ඩුවක් පත් කිරීම පිළිබඳව තව 
අවුරුදු දහයකට, පහෙළොවකට හිතන්න බැරි අයට අද ඕනෑ තරම් 
ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. නමුත් අපි එකක් කියනවා. ඒ තමයි, 
අපි කවුරුවත් -දකුෙණන් පැමිණි මිනිසුන් හැටියට, දකුෙණන් 
පැමිණි මන්තීවරුන් හැටියට- කිසි ෙලසකින්වත් ෙම් රට තුළ 
යළිත් තස්තවාදයට හිස ඔසවන්නට ඉඩ දීමට අත ඔසවන්න 
ලැහැස්ති නැහැය කියන කාරණය. එෙහම ආණ්ඩුවක් තමයි, ෙමම 
ජාතික ආණ්ඩුව. යම් යම් ෙහේතූන් තිෙබනවා, ජාත න්තරය 
පිළිබඳව.  

පසු ගිය දවස්වල විදුලි පුටුව ගැන කිව්වා; ජාත න්තර 
කුමන්තණ ගැන  කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙචෝදනා 
පිළිබඳව අපිට අහන්න ලැබුණා. නමුත් ෙම් හැම ෙදයකින්ම 
කිව්ෙව් ෙමොකක් ද? තමන්ෙග් ඡන්ද මල්ල පුරවා ගැනීම සඳහා 

අහිංසක සිංහල මිනිසුන්ෙග්, ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් ෙල්, කඳුළු, 
දහදිය උඩින්, මළමිනී උඩින් ඉස්සරහට එන්න ලැහැස්ති ෙවන අය 
තමයි, අද ෙම් සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 

කියන ෙම් පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැටියට කටයුතු කරනවා. නයි, මුගටි හැටියට හිටපු ඒ කණ්ඩායම් 
ෙදක අද එකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් සංහිඳියාවක් ඇති කර ෙම් 
රට විසංවාදෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් කරා ෙගන යන ගමනට අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට ශක්තිය ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව 
කිසි ෙලසකින්වත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා හිතන 
ෙද්වල් ෙම් රෙට් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන පකාශය කරමින් 
මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  අමාත තුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම 

හිතන්ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කම්මැලිකමටත් 
එක්ක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම් කියා හිතා, ෙම් දවස්වල ඒ 
තරම් වැඩකුත් නැති නිසා, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් නැති 
නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඇති. මම දන්නවා, 
ජාතිවාදය කියන මාතෘකාව තුළ තවම රෙට් ඡන්ද කිහිපයක් 
හැංගිලා තිෙබනවා කියන එක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙහොඳටම දන්නවා, ඒ වාෙග්ම එතුමා අනිවාර්යෙයන්ම එෙසේ 
හිතනවා කියන එක. මම හිතන්ෙන් ඒක හිෙත් තබා ෙගන තමයි, 
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව, ඒ වාෙග්ම රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ 
උනන්දුවක් තිෙබන ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි, ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, එතුමා 
ඔබතුමන්ලා සමඟ අවුරුදු ගණනක් ෙම් කාර්යභාරය සිදු කළා. 
ෙම් ෙවනෙකොට එතුමා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එක්ක එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට තිෙබන සිංහල අභිමානය, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රට පිළිබඳව තිෙබන අභිමානය ෙම් නායකවරුන් 
ෙදෙදනාටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජාතිකත්වය ගැන, ෙම් රට 
ගැන කථා කරන්න ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂ අයිතියක් තිෙබනවා 
කියා ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම්, අපි ඔබතුමාට මතක් කරන්න 
කැමැතියි, ෙම් රෙට් පතිපත්තිගරුකව ෙද්ශපාලනය කළ 
මන්තීවරුන් වශෙයන් ඔබතුමාට වඩා ඒ අයිතිය ෙහොඳින්ම අපට 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය 
පරිත ාග කරන කිසිම ෙදයක් ෙහෝ ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව පරිත ාග 
කරන කිසිම ෙදයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වශෙයන් ෙහෝ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා වශෙයන් 
කරන්ෙන් නැති බවත් අප දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි dealවලට 
සමාව ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. අපි dealවලට කවුරුවත් නිදහස් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
තස්තවාදි කණ්ඩායමට ඔක්සිජන්, ෙල් ආදී සියලුම ෙද් දුන්න 
ෙක්.පී. ඔබතුමන්ලා තබා ෙගන, නැව් 20ක් අරෙගන, රත්තරන් 
ටික අරෙගන, නිදහස් කරලා, කිරි ෙපොවා ඒ තස්තවාදී කණ්ඩායම 
ශක්තිමත් කළා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා සහ අප 
කිසිම  deal  එකකට, මුදල්වලට, රත්තරන්වලට, ඒ වාෙග්ම 
ෙබෝට්ටුවලට, නැව්වලට ෙම් රට පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අනාගතය සඳහා, ෙම් දුප්පත් රෙට් 
ජනතාවෙග් අනාගතය සඳහා අපි කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම 
කරනවා. ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් අපනයනය වැඩි කරලා, 
ෙවෙළඳාම වැඩි කරලා අපි ෙම් ර ට සංවර්ධනය කරනවා. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා, අපි ජීවත් ෙවයි. 
හැබැයි ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කරන 
කාර්ය භාරය අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
ජාතිවාදය අවුස්සලා ඡන්ද කිහිපයක් ලබා ගනීවි. හැබැයි ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි හැමදාම කටයුතු කරනවා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටියදීත් අපි කථා කළා; ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කිව්වා. 
යුද්ධය ජයගහණය කළාම, ඒක ෙහොඳයි කිව්වා. නරක ෙදයට 
නරකයි කිව්වා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත් එෙහමයි. අපි 
අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. අපි අෙප් පාට මාරු 
කරන්ෙන් නැහැ.  අපි යන දිශාව අපි මාරු කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ඔය 
මවන්න යන විධිෙය් යෙකක්, ඔය මවන්න යන විධිෙය් බිල්ෙලක් 
ෙම් රෙට් නැහැ කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා 
මන්තීතුමනි, අපි එකතු ෙවලා ෙම්  රෙට් අනාගතය හදමු. අද 
ඔබතුමාෙග් පියා ජීවතුන් අතර සිටියා නම්, ඔබතුමා ගැන ලජ්ජා 
ෙවයි. ෙමොකද, ජාතික සමඟිය සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා දැක්වූ 
ඇල්ම, ජාතිවාදය සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා දැක්වූ පිළිකුල්භාවය 
අද ඔබතුමන්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් ඡන්ද ව ාපාරය බවට පත් කර 
ෙගන තිෙබන නිසා. ඔබතුමන්ලා -ඒකාධිපතිෙයෝ- හැම 
ෙවලාෙව්ම කථා කරන්ෙන්, රට විකුණනවා කියලා; රට පාවා 
ෙදනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඊජිප්තුව, ලිබියා ව, බර්මා වැනි රටවල 
ඒකාධිපති වියරුෙවන්, ෙහොරකෙමන් කියා කරන නායකෙයෝ 
තමන්ෙග් පාලනය රැක ගන්නත්, තමන්ෙග් ඒකාධිපති හස්තය 
රැක ගන්නත් පාවිච්චි කරන ආයුධය තමයි රට පාවා ෙදනවා, 
ජාතික ආරක්ෂාව අෙපන් ගිලිහී යනවා කියන සංකල්පය. හැබැයි 
ඉදිරි අනාගතය ගැන ෙපෙනන, වග කීමක් ඇති නායකවරු 
ෙදෙදෙනක් වශෙයන් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඉතාම 
ෙහොඳින් සිතා බලා රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. 
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරලා, තව අවුරුදු පහකින් ෙම් රට 
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වැනි දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමට 
අවශ  වාතාවරණය අපි ඇති කරනවා. ඒ සඳහා ඕනෑ කරන සියලු 
ෙද්වල් අපි කරනවා. ෙපෞද්ගලිකව අෙප් ඉදිරි අනාගතය ගැන 
හිතලා ෙනොෙවයි, රෙට් අනාගතය ගැන හිතලා, දුප්පත් ජනතාවෙග් 
අනාගතය ගැන හිතලා ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ කාර්ය භාරය ඉටු 
කරනවා. ඒ නිසා කිසිම ආකාරයකින් ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව, ෙම් 
රෙට් ඉදිරි අනාගතය පාවා ෙනොෙදන පිරිසක් වශෙයන් අපි කටයුතු 
කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
නඟන කාරණාවලට අපි ඉතා සාවධානව ඇහුම්කන් ෙදමින් අෙප් 
මතය, අෙප් ඉදිරි ගමන නවත්වන්ෙන් නැතුව ඉදිරියට අර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙගොඩක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් කම්මැලිකම නැති කරන්න ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ස්තුතියි. 

ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම අෙප් දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් හිටපු 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාත්, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමාත්, ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාත් සිහිපත් කිරීම ගැන. 
ගරු මන්තීතුමනි, එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසා වැඩිෙයන්ම බැට 
කෑෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ සඳහන් කරපු නායකයන් 
විතරක් ෙනොවයි, එල්ටීටීඊ තසත්වාදය නිසා අෙප් නායකවරු 
ගණනාවක් ඝාතනයට ලක් වුණා. ෙම්ජර් ජනරාල් ජානක 
ෙපෙර්රා, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි, රන්ජන් විෙජ්රත්න ආදී සියලු 
ෙදනාම ඝාතනයට ලක් වුෙණ් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසායි. අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ෙචෝදනාවක් 
එල්ල කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙම් තස්තවාදී 
සංවිධානෙය් ඔක්ෙකෝම නිදහස් කරලා ජාතික ආරක්ෂාවට විශාල 
බලපෑමක් කරන්ෙන් කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, අද ෙම් රෙට් අතිගරු 
ජනාධිපති, ඒවාෙග්ම ආරක්ෂක ඇමති  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බව. අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා. නමුත් 
ෙම් රජය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ශී ලංකා මුස්ලිම් 
ෙකොංගසය, උඩරට පගතිශීලී ෙපරමුණ ආදී පක්ෂ ගණනාවක් 
එකතු ෙවලා හදපු රජයක් ෙමය. ෙම් රජය විසින් තමයි ෙම් තීන්දුව 
ගත්ෙත්, ගරු මන්තීතුමනි. එක දවසක් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, 
එක රැයකින් ෙම් තීන්දුව ගත්තා ෙනොෙවයි.  

පසු ගිය ෙනොවැම්බර් 20 වැනිදා ගැසට් පතිකාවක් මඟින් 
නිදහස් කර ඇති සංවිධාන සම්බන්ධව ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් ඒ ගැන 
ෙහොඳට ෙසොයා බලා පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් පසුවයි. අපි කමිටුවක් 
පත් කළා, ගරු මන්තීතුමනි. තස්ත විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, හමුදා බුද්ධි අංශය, රාජ  බුද්ධි 
ෙසේවාව, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය, 
මූල  විමර්ශන අංශය සහ ශී ලංකා මහ බැංකු නිෙයෝජිතයන් යන 
සියල්ලක්ම එකතු කර තමයි ඒ කමිටුව පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කමිටුව හරහා තමයි ෙමම සංවිධාන 8 සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය 
කරලා, පරීක්ෂණ කරලා නිදහස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ  කාරණා 
ෙම්වියි. සංවිධානය ෙහොඳට බලලා තිෙබන්ෙන් කාරණාවන් 3ක් 
ගැනයි. ඒ  පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් ඇතුළතදී ෙම් සංවිධාන 
තස්ත සංවිධාන ෙවත මුදල් ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා 
බැලුවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු 3ක කාලයක් ඇතුළත දී 
පුද්ගලයින් සහ තස්ත සංවිධානයන් පිළිබඳව බුද්ධි ෙතොරතුරු ලබා 
දීලා තිෙබනවාද කියලා බැලුවා. පසු ගිය වසර තුනක කාලයක් 
ඇතුළත දී ෙමම සාමාජිකයන් හා තස්ත සංවිධානයන් මූල මය 
ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා ද කියලා අපි බැලුවා. ඒ ආකාරයට 
අවුරුදු 3ක් තිස්ෙසේ ෙම්ෙගොල්ලන් කිසිම  තස්ත සංවිධානයකට 
සම්බන්ධ වී නැති නිසා තමයි ෙම් කමිටුව විසින් ඔවුන්ව නිදහස් 
කරන්න කියලා ෙම් නම් ටික ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහ මැතිවරණෙය්දීත් අපි රෙට් 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම් රට තුළ තිෙබන ෙමම 
පශ්නයට අපි නිවැරැදි උත්තරයක් ලබා දීලා තිරසාර විසඳුමක් ලබා 
ෙදනවා කියලා අපි එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ වුණු ෙපොෙරොන්දුව 
තමයි අපි ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.  ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට 
කිසිම බලපෑමක් කරන්න අපි කවදාවත් ඉඩෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂෙයන්ම 
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කියන්න ඕනෑ. අපි කවදත් වැඩ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව පමුඛත්වෙය් තියලා. ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා 
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම්  රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
පමුඛත්වයට තියලා තමයි වැඩ කරන්ෙන් කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දී කිව්වා, අෙප් 
රජෙයන් තස්තවාදීන් ආපහු සමාජගත කරනවා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 2010 වසෙර් පැවැති 
ෙමතුමන්ලාෙග් රජය යටෙත්දීත් ජනාධිපතිවරණයට දින 6ක් 
තිෙයද්දි තස්තවාදීන් 140ක් කිසිම විභාගයකින් ෙතොරව ෙකළින්ම 
මුදා හැරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 ෙපබරවාරි මාෙසේ 
තස්තවාදීන් 360ක් කිසිම පරීක්ෂණයක් නැතිව ෙකළින්ම 
පුනරුත්ථාපනයට ෙගන යන්න කියලා නිෙයෝගයක් දීලා, ඒ 
මාර්ගෙයන් ආපහු රට තුළ සමාජගත කරන්න යවලා තිෙබනවා. 
ඉතින් අද සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
අපට ෙචෝදනා කරන්න හදනවා. නමුත්, එතුමාට පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ ෙම්ෙගොල්ලන්ව නිදහස් කරලා ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන්ව ඇප මත තමයි මුදා හැරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සැකකරුවන් මාසයකට 4 සැරයක් විතර තස්තවාදී 
විමර්ශන ඒකකයට ඇවිල්ලා වාර්තා කරන්න අවශ යි. ඒ නිසා 
ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම බලපෑමක් කරන්න අපි කිසිම ඉඩක් 
තියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද ෙම් රෙට් බුද්ධි අංශය ඉතාම ඉහළ 
තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. අෙප් තිවිධ හමුදාවත් ඉතාමත් ඉහළ 
තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. අපි කවදාවත් ෙම් රෙට් රණවිරුවන්ට 
කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ රණවිරුවන්ව 
ආරක්ෂා කරන්න තමයි අපි රජයක් හැටියට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තිකුණාමලෙය් වුණු 
සිද්ධිය ගැන අහලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට 
කියන්නට ඕනෑ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් 
බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ෙහෝ අතුරුදහන් කිරීම ඒ 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් කියාකාරී කණ්ඩායම විසින් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය හරහා නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය ෙවත, නාවික හමුදාවටත් පිටපත් 
සහිතව, තිකුණාමලෙය් නාවික තටාකාංගණෙය් සැකයට තුඩු දී 
ඇති පරිශයක් විමර්ශනය කිරීමට ඉල්ලුම් කර ඇත. එම ඉල්ලීමට 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය 
සහ ආරක්ෂක අමාත ාංශය එකඟත්වය ලබා දී ඇත. ෙමම සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග වන 
බැවින් ෙමම පරිශය මෙහස්තාත් අධිකරණය මඟින් පරීක්ෂණ 
කටයුතු සඳහා මුදා තබා ඇත.  

එම නිසා අධිකරණ නිෙයෝගවලට අනුව ඉහත කී විමර්ශන 
කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් 
සිදුකර ඇත. එබැවින්, අභූත ෙචෝදනා මත නාවික හමුදා පධානීන්ට 
හා භටයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමක් ෙහෝ හමුදා පනතට ෙහෝ 
අපරාධ නීතියට පටහැනිව කියා කිරීමක් ෙමතැනදී සිදු ෙවලා 
නැහැ. ශී ලංකාව එළැඹී ඇති හා බැඳී ඇති ජාත න්තර ගිවිසුම් හා 
එකඟතා මත එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කිරීමට දැන් අපි රජයක් හැටියට තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

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

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார்.  
rose. 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමා? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Official Secrets Act එක යටෙත් ඇයි අෙප් හමුදා ෙසබළු 

ෙහෝ හමුදා ආයතන ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කෙළේ නැත්ෙත්? 
ෙමොකද, බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ UN එකට ෙහෝ 
අෙනක් අයට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ, Official 
Secrets Act එකක් තිෙබනවා. ඒ Official Secrets Act එක 
යටෙත් කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි මම 
අවසානෙය් ඇහුෙව්. ෙමොකද, Navy Act, Army Act, Air Force 
Act යටෙත්වත් දැන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපිත් ඒවා ගැන සලකා බැලුවා. ඒ 

අවස්ථාෙව් නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. එතුමා 
කිව්ෙව්ත්, එතුමන්ලාට හංගන්න ෙදයක් නැහැ කියන එකයි. එෙසේ 
හංගන්න ෙදයක් නැති නිසා UN එෙක් අයට ඇතුළට යන්න කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ කියලා එතුමා අපව දැනුවත් කළා. එම නිසා ඒ 
අය තනිවම යැව්ෙවත් නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. CID එෙකන් 
එතැන පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා. CID එකත් සමඟම 
තමයි ඒ කණ්ඩයම එතැනට යවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඕනෑ විධියට ගිහිල්ලා ඇඟිලි ගහන්න අපි ඉඩ දීලා තිබුෙණත් 
නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් CID එකත් ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක ඉඳලා 
තිෙබනවා. නාවික හමුදාවට කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට 
තමයි ඒ කටයුතු සිදු වුෙණ්. අපි ඒ ගැන නාවික හමුදාපතිතුමා 
සමඟත් දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒ තීන්දුවට ආෙව්. 

මෙගන් අහපු පශ්නවලට ෙම් අවස්ථාෙව් හරි උත්තර දීලා 
තිෙබනවාය කියා මම හිතනවා. අද තමයි ෙම් පශ්නය අෙප් 
අමාත ාංශයට ලැබුෙණ්. ගරු මන්තීතුමනි, යම් කිසි අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න. එෙහම 
වුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී තව දුරටත් පිළිතුරු සපයන්න අප ඉදිරිපත් වන 
බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පවසමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2011 ෙදසැම්බර් මස 01 වන 
අඟහරුවාදා පු. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 01, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until  9.30 a.m. on Tuesday, 
01st December, 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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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 
of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

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

 
 
 
 

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

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

 

 
இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   

பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


