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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
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"ද ඉන්ස්ටිටියුට්  ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ්  පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස්  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු 

එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017- [ෙතවන  ෙවන් කළ දිනය]:  
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வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
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ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 க த் ைற மாவட்ட கு நீர் பிரச்சிைன 
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APPROPRIATION BILL, 2017 - [Third Allotted Day]: 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 

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

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

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2013 වර්ෂය සඳහා 
ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 
ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල 

පනෙත් 20(4) වැනි වගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් ශී ලංකාෙව් ගම්පහ විකමාරච්චි 
ආයුර්ෙව්ද විද්යායතනෙය් අධ්යක්ෂ ෙවනුවට නිසි බලධරෙයකු පත් 
කරමින් 2016 සැප්තැම්බර් මස 02 දිනැති අංක 1982/37 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම නියමය අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්යා පදනෙම් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. 

 

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2014 වර්ෂය සඳහා හලාවත වැවිලි 
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා පළාත් පාලනය 
පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 

(1) බමුණාෙකොටුව, මදුරැස්සපිටිය යන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ඊ.එම්.ඩී. ඒකනායක මහතා ඇතුළු පිරිසෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතර, අකුරැස්ස පාර, ෙනො. 60බී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්. කුලවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) හම්බන්ෙතොට, මිරිජ්ජවිල, අඩි සියය පාර, අංක 261 දරන 
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී. ෙලොකුෙහට්ටි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) බත්තරමුල්ල, අරුප්පිටිය, ෙනො. 657 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි කළමනාකරුවන්ෙග් 
සංගමෙය් සභාපති, පී.ෙක්. රනුග්ෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ෙතලිජ්ජවිල, පහළ ගෙන්ගම, දික්ගහවත්ත, "උදාර" යන 
ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ෙක්. උපනන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) ෙහෝමාගම, සූරිය ගාඩ්න්ස්, අංක 55/31 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි එස්.ඩී. ෙසේනානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(7) ෙකොළඹ 07, ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් ෙසේවෙය් නියුතු 
සුගත් චන්දවංශ ලැබුණු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ෙපත්සම් ෙදකයි. - පැමිණ 

නැත. 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා - පැමිණ නැත. 
 
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 

 
එනසාල් වගාව : විසත්ර 

ஏலக்காய் பயிர்ச்ெசய்ைக : விபரம் 
CARDAMOM CULTIVATION: DETAILS 
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශ ී ලංකාෙව් එනසාල් වගා 
කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ එනසාල් 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම එනසාල් මිල 
දී ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් 
මිල දී ගත් එනසාල් ප මාණය, වර්ෂය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එනසාල් නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் ஏலக்காய் 
பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் ஏலக்காய் உற்பத்தி 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
கிேலாகிராம்கள்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
ஏலக்காய் ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ஏலக்காயின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i )  ஏலக்காய் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minster of Primary Industries: 

(a)  Will he inform this House -  

(i)  the extent of land in which cardamom has 
been grown in Sri Lanka by the year  
2015; 

(ii)   the cardamom production in each year 
during the five years from the year 2010 
up to 2015 separately in kilogrammes; 

(iii)  whether the Government directly 
purchases cardamom from farmers; and 

(iv)  if so, the  quantity of cardamom purchased 
by the Government in each year during 
the last five years separately? 
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(b) Will he also inform this House - 

(i)  whether steps will be taken by the 
Government to enhance cardamom 
production; and 

(ii)  if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙහක්ටයාර 2,801යි. 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර තුළ එනසාල් 
නිෂ්පාදනය (කිෙලෝග්රෑම්) 

 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ නැත.  

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) (i) අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් එනසාල් වපසරිය වැඩි කිරීම සඳහා 
නව වගා ඇති කිරීමට අවශ්ය නිෙරෝගී පැළ 
නිෂ්පාදනය කර වගාකරුවන්ට සියයට 
50ක ආෙයෝජන ආධාර කමය යටෙත් ලබා 
දීම; 

  (ii) වල්පිට පටක  ෙරෝපණ මධ්යසථ්ානෙයන් 
උසස ්තත්ත්වෙය් පටක ෙරෝපිත එනසාල් 
පැළ ෙබදා හැරීම;       

  (iii) වගා කිරීමට අවශ්ය යහපත් කෘෂි කාර්මික 
පිළිෙවත් පිළිබඳ උපෙදස ් හා පුහුණුව 
ෙනොමිලෙය් ලබා දීම; 

  (iv) පවත්නා වගාවල ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම 
සඳහා අවශ්ය උපෙදස ් හා පුහුණුව 
ෙනොමිලෙය් ලබා දීම හා ආෙයෝජන ආධාර 
ලබා දීම; 

  (v) ෙරෝග පළිෙබෝධ ඇති ෙවන අවසථ්ාවල 
ඒවා පාලනය කිරීමට අවශ්ය පියවර 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් කියාත්මක කිරීම; 

  (vi) උසස ් තත්ත්වෙය් එනසාල් නිෂ්පාදනය 
කිරීම සඳහා විෙශේෂ ආෙයෝජන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම;  

  (vii) අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ෙකෙරහි 
පාර්ශව්කරුවන් ෙයොමු කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
ආෙයෝජන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම; 

  (vii) එනසාල් වගාෙව් ගුණාත්මක සහ 
පමාණාත්මක වැඩි දියුණු කිරීම් උෙදසා 
එනසාල් වගාවට අදාළ විවිධ ක්ෙෂේත 
ඔසේසේ පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීම. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 48,000  7,000  0,000  0,000  87,000  91,000 

987  988 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, එම පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

මා විෂය භාර අමාත්යවරයාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මෙග් 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම දැනගන්න කැමැතියි, 
දිස්තික් අපනයන කෘෂිකර්ම කාර්යාලවලට අමතරව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සහ ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් 
එනසාල් වගාව වඩා ෙහොඳින් ව්යාප්ත කළ හැකි පෙද්ශ හඳුනා 
ෙගන ඒ සඳහා තෘණ මූල මට්ටෙම්,  - grass-roots level එෙක් - 
නිලධාරි ව හයක් සම්පාදනය කිරීමට අමාත්යාංශය කටයුතු කර 
තිෙබනවාද, නැත්නම් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද 
කියලා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
අෙප් පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් පැළ ව්යාප්ත 

කරන්නට Divisional Secretariesලා මාර්ගෙයන් සෑම පාෙද්ශීය 
සභාවකටම එක නිලධාරිෙයක් බැගින් ලබා ෙදන්නය කියලා, වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් එක්ක අපි කථා කර තිෙබනවා.  

 
ඊළඟට ඔබතුමා ඇහුවා, එනසාල් වගා කරන භූමි පමාණය 

ගැන. අඩි 2,500කට වඩා ඉහළ පෙද්ශවල විතරයි එනසාල් වගා 
කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් අපි එවැනි පෙද්ශවල එනසාල් වගා 
කරන්න ව්යාපෘතියක් සැලසුම් කර තිෙබනවා. එම තවාන්වල 
හිමිකරුවන්ටත් අපි අවශ්ය උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමා ෙගන තිෙබන කියා 

මාර්ගයට ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, මම හිතන හැටියට 
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
හිටපු කාලෙය්ත් -2012.12.31 දක්වා- උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඉන් පසුව එන උපාධිධාරින් අපට ෙම් කාරණෙය්දී 
මැදිහත් කර ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
වශෙයන් අපව මුණ ගැෙහන්න උපාධිධාරින් එනවා. ඒ නිසා,  
2012.12.31 දිනෙයන් පසුව විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවී සිටින රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් ෙම් කියාවලියට දායක කර ගන්න 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා ද? ෙම් 
කටයුත්ෙත්දී ඒ තරුණ ශමය සහ බුද්ධිමත් ශමය ඵලදායී විධියට 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි දැක්මට අනුගත කර ගන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන් ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු ගණනක් 

තිස්ෙසේ අප කළ වැරැදි කියාකාරකම් තමයි අපට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ෙගන බැලුෙවොත් අපට 
වැඩිපුරම මුදල්  වියදම් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පඩි 
නඩිවලට සහ ෙපොලිය සඳහායි. මා හිතන විධියට, ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම රජය මඟින් කරන්න ගිහින් තමයි වැෙඩ් වරද්දාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා,  ෙපෞද්ගලික 
ව්යාපාරිකයන්ට, ව්යවසායකයන්ට උදවු කරන්න. අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතියක් හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ 
ව්යාපෘතිය මඟින් අපි ව්යවසායකයන්ට අත ෙදනවා. ඒ අයට -
උපාධිධාරින්ටත්- ෙනොමිලෙය් පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එවිට ඒ අයට පුළුවන් ඒ අයෙග්ම 
ව්යාපාරයක් පටන් ගන්න.    



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. එනසාල් වගාවත් 

එක්ක ලංකාෙව් දිස්තික්ක කීපයක ඉතා නරක තත්ත්වයක් ඇති වී 
තිෙබනවා. මාතෙල් දිස්තික්කය, ඒ දිස්තික්ක අතර පමුඛයි. 
මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලා, 
මන්තීතුමියලා තුන්ෙදෙනක් පමණ ෙම් ෙවලාෙව්ත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් බලය ඉතා නරක 
විධියට පාවිච්චි කරලා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු 
ඉඩම්වල එනසාල් වගා කිරීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කළා. වන වැස්ම 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉඩම්වල එනසාල් වගා කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මාතෙල් 
දිස්තික්කෙය් පිටවල පතන සහ ඒ අවට පෙද්ශවල  වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් ඉතා නරක විධියට ඉහත කී අයුරින් 
අල්ලා එනසාල් වගාව සිද්ධ කළා. වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල සහ වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු යම් ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා නම් ඒ 
ඉඩම්වල එනසාල් වගාකරුවන් ඉතා නරක විධියට, ෛජව 
විවිධත්වයට හානි වන විධියට කරන ෙම් කියාවලිය නතර කරන්න 
පරිසර අමාත්යාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට පුළුවන් ද? ඒ අය 
ලියා පදිංචි කරලා, ඒ අයට ආධාර ෙනොදී ෙමවැනි අකටයුතුකම් 
කරනවා. ෙමය විෙශේෂෙයන් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් සහ තවත් 
දිස්තික්ක ගණනාවක පරිසරයට හානි වන පරිදි ඉතා නරක විධියට 
බලපා තිෙබනවා.    

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැන් රට 

පුරාම විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. ඉතින් දැන් 
එවැනි පෙද්ශවලට ඇතුළු ෙවන එකත් ෙගොඩක් දුරට තහනම් 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශයත්, පරිසර 
අමාත්යාංශයත් එකතු ෙවලා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා වන සැලසුමක් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කරනවා.  
 

නීති විෙරෝධීව ලබාගත් රාජ්ය වත්කම් අත්පත් කර 
ගැනීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය: 

විසත්ර 
சட்டவிேராதமாகப் ெபற்ற அரச ெசாத் க்கைளச் 
சு காித்தல் பற்றிய சனாதிபதி ெசயலணி: விபரம் 

PRESIDENTIAL TASK FORCE ON RECOVERY OF ILLEGALLY 
ACQUIRED STATE ASSETS: DETAILS  

639/’16 
3.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
      (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) නීති විෙරෝධීව ලබාගත් රාජ්ය වත්කම් අත්පත් කර 
ගැනීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාෙය් 
සාමාජිකයන් කවුරුන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම බලකාෙය් පධානියා කවුරුන්ද; 

 (ii) එය පිහිටුවීෙම් අරමුණ කවෙර්ද; 

 (iii) එහි සාමාජිකයන් ෙහෝ සහායක නිලධාරින් 
සංචාරය කර ඇති විෙද්ශීය රටවල් කවෙර්ද; 

 (iv) සාමාජිකයන් ෙහෝ සහායක නිලධාරින්ෙග් 
විෙද්ශ සංචාර සඳහා 2016 මාර්තු 31 වැනි දිනට 
වැය වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) බලකාෙය් තීරණ මත 2016 මාර්තු 31 වැනි 
දිනට නැවත අත්පත් කරෙගන ඇති 
නීතිවිෙරෝධීව ලබා ෙගන තිබූ වත්කම්වල 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) சட்டவிேராதமாகப் ெபற் க்ெகாண்ட அரச 
ெசாத் க்கைளச் சு காித்தல் ெதாடர்பான 
சனாதிபதி ெசயலணியின் அங்கத்தவர்கள் யார் 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i )  அந்தச் ெசயலணியின் தைலவர் யார் 
என்பைத ம்.; 

 ( i i )  அ  நி வப்பட்டதன் ேநாக்கம் யா  
என்பைத ம்; 

 ( i i i )  அதன் அங்கத்தவர்கள் அல்ல  உதவி 
உத்திேயாகத்தர்கள் விஜயம் ெசய் ள்ள 
ெவளிநா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( i v )  அங்கத்தவர்கள் அல்ல  உதவி 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெவளிநாட்  விஜயங் 
க க்காக 2016 மார்ச் மாதம் 31ஆந் 
திகதியளவில் ெசலவான ெமாத்தத் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( v )  ெசயலணியின் தீர்மானத்தின்ப  2016 மார்ச் 
31ஆந் திகதியளவில் தி ப்பி சு காிக்கப் 
பட் ள்ள சட்டவிேராதமாகப் ெபற்றி ந்த 
ெசாத் க்களின் ெப மதி எவ்வள  
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
( இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a) Will he inform this House the names of the 
members of the Presidential Task Force on 
recovery of illegally acquired State assets? 

(b) Will he  also  inform this House - 

(i)   the name of the Chief of the aforesaid 
Task Force;  

(ii)   the intention of establishing it; 

(iii)  the foreign countries that the Members 
or the Assisting Officers, have toured; 

(iv)  the total amount of money spent on the 
tours of the Members or the Assisting 
Officers, as at 31st of  March 2016; and 

(v)  the value of illegally acquired assets, 
acquired on the decisions of the Task 
Force as at  31st March 2016?  

(c) If not, why? 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීති විෙරෝධීව ලබාගත් රාජ්ය වත්කම් 

අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය අදාළ 
විමර්ශන කටයුතු දැනටමත් සිදු කරමින් පවතින අතර, එකී 
ෙතොරතුරු අනාවරණ කිරීම ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා බාධාවක් 
ෙමන්ම අවදානමක් වන බැවින් ෙමම පශ්නය සඳහා පිළිතුර ලබා 
දීෙමන් වැළකී සිටින බව අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම දන්වා සිටිමි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, අඩු ගණෙන් ඒ සාමාජිකයින් කවුද 

කියලා කියන්න. අපට දැන ගන්න ඕනෑ, මහජන මුදල් ෙකොච්චර 
වැය කරලා තිෙබනවාද කියන එක ගැනයි. අපට පරීක්ෂණ ගැන 
දැන ගන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමතැනදී කිසිම පරීක්ෂණයක පගතිය 
ගැන අහලා නැහැ. ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණනක් මහජන ධනය වංචා 
කරලා තිෙබනවා කිව්වා. ඒ නිසා අපි අහන්ෙන්, අෙප් ධනය ගැන 
ෙහොයන්න පත් කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද, ඒ අය ෙම් වන විට 
ෙකොච්චර පමාණයක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවාද, ඒ සඳහා 
ෙකොපමණ මහජන මුදල් පමාණයක් වියදම් කරලා තිෙබනවාද 
කියලායි.  ෙම් කාරණා ෙහළි කිරීෙමන් ගරු කථානායකතුමනි, 
පරීක්ෂණවලට කිසිම බාධාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙවන ෙහොර 
වැඩක් කරෙගන යනවා නම් ඒකට බාධා ෙවනවා. ඔබතුමා 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ෙපනී 
සිටි ෙකෙනක්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත අනුව ලබන ෙපබරවාරි මාසෙයන් 
පස්ෙසේ අමාත්යාංශෙයන් ෙම් ෙතොරතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙම් ගරු සභාවට ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ලබා ෙදන්න බැරි ෙතොරතුරු හැරුණු 

විට අෙනක් ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයිද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි අපට ෙම් විධියට දන්වා 

තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුවයි අපට කියාත්මක වන්න සිදු වන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කර බලන්න. සාමාන්යෙයන් අර වියදම් 

ටිකයි, නම් ටිකයි දුන්නාට වරදක් නම් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
නඩුවට අදාළ විස්තර ෙදන්න බැරි බව අපිත් පිළිගන්නවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක කිව්ෙවොත් විමර්ශන 

කටයුතුවලට හුඟක්ම බාධා ෙවනවා. අපි ඒ අවදානම ගන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විමර්ශන කටයුතුවලට බාධා ෙනොවන ආකාරයට පිළිතුරු 

ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා සංවර්ධනය කළ 
මාර්ග: විසත්ර  

ஊவா மாகாண தலைமச்சர் அபிவி த்தி ெசய்த 
திகள் : விபரம் 

ROADS DEVELOPED BY CHIEF MINISTER OF UVA PROVINCE : 
DETAILS 
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5.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය- (2): 
(අ) (i) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයා 

බලයට පත්වීෙමන් පසු ෙම් දක්වා සංවර්ධනය 
කර ඇති පළාත් සභා මාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් මාර්ගය සඳහා දරන ලද වියදම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීෙම් ෙකොන්තාත් 
ලබා දුන් සමාගම් කවෙර්ද; 

 (iv) එම ෙකොන්තාත් විනිවිදභාවයකින් යුතුව ලබා දී 
තිෙබ් ද; 

 (v) අදාළ මාර්ගවල තත්ත්වය පිළිබඳව යම් පසු 
විපරමක් සිදු කර තිෙබ් ද; 

 (vi) අදාළ මාර්ග නිසි පමිතියට ෙනොමැතිනම්, ඒ 
සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

( அ) (i )  ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய 
தலைமச்சர் அதிகாரத் க்கு வந்ததன் 

பின்னர் இ வைர அபிவி த்தி ெசய் ள்ள 
மாகாண சைப திகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஒவ்ெவா  திக்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
கான ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்ட கம்பனி 
கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( i v )  அந்த ஒப்பந்தங்கள் ெவளிப்பைடத் தன்ைம 
டன் கூ யதாக வழங்கப்பட் ள்ளனவா 

என்பைத ம்; 
 (v) குறிப்பிட்ட திகளின் நிைலைம ெதாடர்பாக 

ஏேத ம் பின்னாய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( v i )  குறிப்பிட்ட திகள் உாிய தரத்தில் இல்லா 
வி ன் அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 asked  the Minister of Provincial Councils and Local 

Government; 

(a) Will he inform this House- 

(i)  the provincial roads developed up to now by 

the present Chief Minister of the Uva 

Province since assuming power;  

(ii)  separately, the expenditure incurred on each 

such road;  

(iii)  the companies which were awarded contracts 

for developing the roads concerned; 

(iv)  whether such contracts have been awarded in 

a transparent manner; 

(v)  whether any follow-up action has been taken 

on the condition of the roads concerned; and 

(vi)  the measures to be taken, if the roads do not 

meet the required standards?  

(b) If not, why?   

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇමුණුම් සහිත දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන නිසා 

එය සභාගත කරන්නද? 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙහොඳයි, සභාගත කරන්න.  
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

(අ)   (i) ඇමුණුම් අංක 01හි දක්වා ඇති වගුෙව් අංක (i) තීරුෙව් 
සඳහන් ෙව්. 

       (ii)  ඇමුණුම් අංක 01හි දක්වා ඇති වගුෙව් අංක (iv) තීරුෙව් 
සඳහන් ෙව්. 

      (iii)  ඇමුණුම් අංක 01හි දක්වා ඇති වගුෙව් අංක (iii) තීරුෙව් 
සඳහන් ෙව්.  (ඇමුණුම සභාගත* කරමි) 

 

(iv)   ඍජු ශමය යටෙත් සිදු කරනු ලබන කර්මාන්ත හැර රුපියල් 
මිලියන 02ට අඩු කර්මාන්ත මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
2011.07.26 දිනැති චකෙල්ඛ අංක FC/PSDG&CBG/
Circular/2011/1 අනුව අනුමත සමිති මඟින් ඉටු කර 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(v)    අවසන් බිල්පත ෙගවීමට පථම ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයකින් පසු 
ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරි, කාර්මික නිලධාරි සහ පාෙද්ශීය 
ඉංජිෙන්රුෙග් නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන පධාන කාර්යාලෙය් 
බිල්පත පරීක්ෂා කර පධාන ඉංජිෙන්රුෙග් නිර්ෙද්ශය අනුව 
අධ්යක්ෂ විසින් ෙගවීම් අනුමත කිරීෙමන් අනතුරුව සියලුම 
කර්මාන්තවල ෙගවීම් සිදු කර ඇත.  

            තවද රැඳවුම් මුදල් ෙගවීමට ෙපර ඒ ඒ අදාළ කර්මාන්ත 
පරීක්ෂා කර බලා ගිවිසුමට අනුව අඩුපාඩු රහිත බව (No 
defects) තහවුරු කර ෙගන රැඳවුම් මුදල ඉහත කමෙව්දයට 
අනුවම නිදහස් කරනු ලබයි.  

(vi)  මාර්ග සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සෑම 
කර්මාන්තයක්ම සැලසුම් කරන ලද ඇස්තෙම්න්තුගත 
පමිතිෙයන් යුතුව අදාළ ෙකොන්තාත්කරුවන් ලවා ඉටු කරවා 
ගැනීමට නිසි කමෙව්දයක් සකස් කර ඇත. යම් ෙහයකින් 
පමිතිය පිළිබඳව ගැටලු ඇති වුවෙහොත් පළාත් රසායනාගාරය 
මඟින් අදාළ තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කර බලා පිරිවිතරයන්ට 
(Specifications) අනුව සහ ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව 
කටයුතු කරනු ලබයි. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මා ෙයොමු කළ පශ්න 

පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාත්, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාත් වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මම අතුරු පශ්න 
අහන්න අවස්ථාව ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම හිතන විධියට ෙම් 
පිළිබඳව කරන පරීක්ෂණ ඉතාමත් පමාදව තමයි සිදු වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ පරීක්ෂණ තවත් කඩිනම් කරන්නය කියන ෙයෝජනාව මා 
කරනවා. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද සවස 3.00ට සියලුම නිලධාරින් 

ෙගන්වලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක්  අමාත්යාංශෙය්  
තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව දැඩි තීන්දුවක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
සියලුම වාර්තා ටික සකස් කර තිෙබනවා. පළාත් පධාන 
ෙල්කම්වරුන්ට දන්වා යවා තිෙබනවා ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු 
ෙදන්න  කියලා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පසු ගිය අවස්ථාෙව් ගරු අමාත්යතුමාත් ෙම්ක අවසානයක් 

කරන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙම් පිළිතුර බලලා  
අවශ්ය නම් නැවතත් පශ්නයක් නඟන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙහොඳයි.   
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[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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බසන්ාහිර පළාත්, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
පවත්වන ලද විභාග: විසත්ර 

ேமல் மாகாண பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு  
நடத்திய பாீட்ைசகள் : விபரம் 

EXAMINATIONS HELD BY PUBLIC SERVICE COMMISSION 
OF WESTERN PROVINCE: DETAILS 

 
851/’16 

6. ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
  (மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
    (The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය- (2) 

(අ) බස්නාහිර පළාත්, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
2014.01.01 සිට 2016.06.30 දක්වා කාලය තුළදී 
පවත්වන ලද සියලු විභාගවලට අදාළව, 

 (i) එක් එක් විභාගෙය් නම; 

 (ii) එක් එක් විභාගයට අදාළ පශ්න පතවල නම්; 

 (iii) එක් එක් පශ්න පතයට ෙපනී සිටි 
අෙප්ක්ෂකයන් සංඛ්යාව; 

 (iv) එක් එක් පශ්න පතය සකස් කළ අයෙග් නම් හා 
තනතුරු නාමයන්; 

 (v)  පශ්න පත සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් 
පුද්ගලයාට ෙගවන ලද මුදල; 

 (vi) උත්තර පත පරීක්ෂා කළ අයෙග් නම් හා 
තනතුරු නාමයන්; 

 (vii) උත්තර පත පරීක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් 
පුද්ගලයාට ෙගවන ලද මුදල; 

කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) ேமல் மாகாண பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக் 
கு வினால் 2014.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
2016.06.30ஆம் திகதி வைரயிலான காலத்தி ள் 
நடத்தப்பட்ட அைனத்  பாீட்ைசக க்கும் 
ஏற் ைடயதாக, 

 (i )  ஒவ்ெவா  பாீட்ைசயின ம் ெபயர்; 
 (ii) ஒவ்ெவா  பாீட்ைசக்கும் ஏற் ைடய 

வினாத் தாள்களின் ெபயர்கள்; 
 (iii )  ஒவ்ெவா  வினாத்தா க்கும் ேதாற்றிய 

பாீட்சார்த்திகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (iv )  ஒவ்ெவா  வினாத்தாைள ம் தயாாித்தவர் 

களின் ெபயர் மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள்; 
 (v )  வினாத்தாள்கைளத் தயாாிப்பதற்காக ஒவ் 

ெவா வ க்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

 (vi) விைடத்தாள்கைள மதிப்பீ  ெசய்தவர் 
களின் ெபயர் மற் ம் பதவிப் ெபயர்கள்; 

 (vii) விைடத்தாள்கைள மதிப்பீ  ெசய்வதற்காக 
ஒவ்ெவா வ க்கும் ெச த்தப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government; 

(a)  With reference to all examinations held between 
01.01.2014 and 30.06.2016 by the Public 
Service Commission of the Western Province, 
will he inform this House - 

(i)  the names of each examination; 

(ii)   the names of question papers set for each 
examination; 

(iii)   the number of candidates that sat for each 
question paper; 

(iv)   the names and designations of persons 
who prepared each question paper; 

(v)   the amount of money paid to each of the 

aforementioned persons for the 

preparation of the said question papers; 

(vi)   the names and designations of persons 

who marked answer scripts; and 

(vii)   the amount of money paid to each of the 

aforementioned persons for marking 

answer scripts; 

(b) If not, why? 

 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයටත් දීර්ඝ පිළිතුරක් 

තිෙබන්ෙන්. එකින් එක නම් ඔක්ෙකොම ලියලා තිෙබනවා. සමහර 
නම් ඔබතුමියට රහසිගතව තමයි බලන්න ෙවන්ෙන්. පරීක්ෂා කළ 
අය සම්බන්ධෙයන් ඒ පිළිතුර ලැහැස්ති කර තිෙබනවා. සභාගත 
කරන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Speaker)  
ඔබතුමිය ඒකට කැමැතිද?  අවශ්ය නම් පසුව - 

 
 ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
සභාගත කරන්න. හැබැයි මට අතුරු පශ්න කිහිපයක් අහන්න 

තිෙබනවා.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාගත කළාට පසුව ෙන් ඒක දැනගන්න ෙවන්ෙන්.  

 
 ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 ඒ ෙකොෙහොම වුණත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්න ටිකට 

උත්තර ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 

     (The Hon. Piyankara Jayaratne)  
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

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

(අ) (i)    2014 -01-01 සිට 2016-06-30 දක්වා කාලය  තුළදී විභාග 52ක් 
පවත්වා ඇති අතර, විභාග නම් ඇතුළත් ෙල්ඛනය අමුණා ඇත. 
(ඇමුණුම් අංක 01) 

 (ii)    එම විභාගවලට අදාළ පශ්න පතවල නාම ෙල්ඛනය අමුණා 
ඇත. (ඇමුණුම් අංක 02)  

 (iii)   එක් එක් පශ්න පතයට ෙපනී සිටි අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් සංඛ්යාව 
ඇතුළත් ෙල්ඛනය අමුණා ඇත. (ඇමුණුම් අංක 03) 

 (iv)   විභාග පශ්න පත සකස් කරන ලද නිලධාරින්ෙග් නම් හා 
තනතුරු නාමයන් ඇමුණුම් අංක 04හි සඳහන්  කර ඇත.  එම 
ෙතොරතුරු රහස්යව තබා ගැනීම  සුදුසුය.  

 (v)  එක් පශ්න පතයක් සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 1,200.00ක 
(රුපියල් එක්දහස් ෙදසියක)මුදලක් බස්නාහිර පළාත් ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය පරිදි ෙගවනු ලැෙබ්. ඒ අනුව 
පශ්න පත  සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් පුද්ගලයාට ෙගවන 
ලද මුදල ඇමුණුම් අංක 05හි සඳහන් කර ඇත.  

 (vi)   උත්තර පත පරීක්ෂා කරන ලද නිලධාරින්ෙග් නම් හා තනතුරු 
නාමයන් ඇමුණුම් අංක 06හි සඳහන් කර ඇත.  

 (vii)  එක් උත්තර පතයක් පරීක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 
25.00ක (රුපියල් විසිපහක) මුදලක් බස්නාහිර පළාත් ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් අනුමැතිය පරිදි  ෙගවනු ලැෙබ්.   

  ඒ අනුව එක් එක් පුද්ගලයාට ෙගවන ලද මුදල ඇමුණුම් අංක 
07හි සඳහන් කර ඇත. 

  ඉහත අංක  iv, v, vi, vii හි සඳහන් පශ්න පත සකස් කළ හා 
පිළිතුරු පත ඇගැයීම් සිදු කළ නිලධාරින්ෙග් ෙතොරතුරු  
රහස්යව තබා ගැනීම සුදුසු ය.  

 
(ආ) අදාළ  ෙනොෙව්.  

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාලය තුළදී පැවැත්වූ ෙබොෙහෝ 

විභාගවල පශ්න පත සකස් කර තිෙබන්ෙන් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිවරෙයක්  විධියට කටයුතු කළ කරුණාරත්න මැතිතුමා බව 
තමයි දැනගන්න තිෙබන්ෙන්.  එතුමා 2014 ඔක්ෙතෝබර් 31 දක්වා 
කාලය තුළ බසන්ාහිර පළාෙත්, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්  
සභාපතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළා. නමුත් හිටපු ආණ්ඩුකාර 
අලවි මවුලානා මැතිතුමා කියා තිබුණා, ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිලධාරින් ලවා පශ්න පත සකස් කරන්න එපාය කියා. නමුත් එය 
සකස්  කිරීම් සහ නිවැරදි කිරීම් දිගින් දිගටම ඒ අය හරහා තමයි 
සිද්ධ වුෙණ්.  

 
අන්තිම ෙවනෙකොට ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් විනීතා 

රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් පශ්න පත සකස්  කිරීෙම් මණ්ඩලය නම් 
කිරීමට කිසිම පදනමක් නැතිව තමයි ෙතෝරා ගත්ෙත්. ඒ තුළ යම් 
යම් අකමිකතාවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න, ඒ  මණ්ඩලය සකස් කරන්න 
පත් කිරීම් කෙළේ, ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, කවුරුන්ද කියලා.   

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට අද මට උත්තරයක් 

ෙදන්න අමාරුයි. ඒ පිළිබඳ නැවත විමර්ශනයක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක අෙප් අමාත්යාංශයට අයිති කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන පශ්නයක්. 
අපට සති ෙදකක් කල් ෙදන්න. අප ඒ කාර්යාලය ෙවත පශ්නය 
ෙයොමු කරලා උත්තරය ඔබතුමිය ෙවත ඉදිරිපත් කරන්නම්.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙහොඳයිද, මන්තීතුමිය? 
 

 ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
එෙහම නම් මෙග් අනික් පශ්නයත් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ 

පශ්නයටත් එක්කම උත්තර ලබා ෙදන්නය කියා මම ඉල්ලනවා.  
 

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පශ්න පත සකස් කිරීම හා 
පිළිතුරු පත පරීක්ෂා කිරීම  සඳහා ෙයොදවා ගනු ලබන තැනැත්තන් 
සඳහා පවත්නා පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකෙළේ මන්ද?  

 

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමම 
තත්ත්වය මින් ඉදිරියට ෙනොවීමට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද? 

 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙයන් සිදු කරන්ෙන් 

අධීක්ෂණය පමණයි. පළාත් සභාව සමඟ තමයි ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධ වන්ෙන්. කරුණාකර ඔබතුමියෙග් ලිඛිත පශ්න ටික මට 
ෙදන්න. අපි සති ෙදකක් ඇතුළත පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. එෙහම 
නැත්නම් ඊළඟ අමාත්යාංශ සාකච්ඡාවට ඔබතුමිය සම්බන්ධ 
කරගන්නම්. එහිදී ඒ පශ්න නිරාකරණය කර ගන්නට පුළුවන්. 

 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශන් අංක 7-864/'16, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබාදීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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____________________________ 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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878/’16 
8. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
    ( மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
     (The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගය තුරන් කිරීම 
සඳහා නව වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා දුන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මුඛ 
ෙපෝලිෙයෝ එන්නත සමඟ දරුවාෙග් ෙප්ශි තුළට 
0.5 ml මාතාවකින් එන්නත ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (iii) 2019 දී ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගය තුරන් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය දැනට 
එන්නත් හිඟයක් ඇති බැවින්, මාතාව 0.1ml 
ෙලස දරුවාෙග් සම තුළට ලබාදීම සඳහා 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එන්නත් හිඟයක් පවතින්ෙන් නම්, සහ 0.1ml 
මාතාව පමාණවත්ව තිබියදී, මීට ෙපර 0.5 ml 
මාතාව ලබාදීම මුදල් සහ සම්පත් අපෙත් 
යැවීමක් ෙනොවන්ෙන්ද; 

 (ii) වයස මාස 2 හා 4 දරුවන්ට එන්නත සම තුළට 
ලබාදීම අපහසු බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) ක්ෙෂේත කාර්ය මණ්ඩලෙය් P.H.M සහ P.H.I. 
නිපුණතාව යාවත්කාලීන වී තිෙබ්ද;  

 (iv) සම තුළට ෙදන එන්නත, සම යටට ෙහෝ ෙප්ශි 
තුළට ඇතුළු වුවෙහොත් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පතිශක්තිය ලැෙබන්ෙන්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙපෝලිෙයෝ පතිශක්තිකරණ කියාවලිය අෙප්ක්ෂිත 
පතිඵල ෙනොලැෙබන අත්තෙනෝමතික වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙනොවන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
( அ) (i )  2015ஆம் ஆண் ல் ேபா ேயா ேநாைய 

ஒழிப்பதற்காக திய ேவைலத்திட்டெமான்  
அறி கம் ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் 
வாய் வழியான ேபா ேயா த ப்  ம ந் டன் 
குழந்ைதக க்கு தைச டாக 0.5 ml மாத்திைர 
ெகாண்ட த ப்  ம ந் ம் ஏற்றப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 ( i i i )  2019ஆம் ஆண்டளவில் ேபா ேயா ேநாைய 
ஒழிக்க எதிர்பார்த் ள்ள சுகாதார அைமச்சு, 
தற்ேபா  த ப்  ம ந்  பற்றாக்குைற 
நில வதால், குழந்ைதக க்கு ச மத்தின் 
ஊடாக 0.1ml  மாத்திைர த ப்  ம த்திைன 
ஏற் வதற்கான சுற்றிக்ைகெயான்ைற 
ெவளியிட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  த ப்  ம ந்  பற்றாக்குைற நில மாயின், 
மற் ம் 0.1 ml  மாத்திைர த ப்  ம ந்  
ேபாதியதாக உள்ளேபா , இதற்கு ன்னர்   
0.5 ml மாத்திைர த ப்  ம ந்  வழங்கப் 
பட் ள்ளைமயான  பணத்ைத ம் வளங்கைள 

ம் விரயமாக்கும் ெசயலாக அைமயாதா 
என்பைத ம்; 

 ( i i )  இரண்  மற் ம் நான்கு மாத வய ைடய 
பிள்ைளக க்கு ச மத்தின் ஊடாக த ப்  
ம ந்  ஏற் வ  சிரமமாகுெமன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 ( i i i ) ெவளிக்கள பணியாட்ெடாகுதியினாின் P.H.M 
மற் ம் P.H.I திறன்கள் இற்ைறப்ப த்தப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i v )  ச மத்திற்கு ஏற்றப்ப ம் த ப்  ம ந் , ச மத் 
திற்க யில் அல்ல  தைசயி ள் ெசல் ம் 
ேபா  எதிர்பார்க்கும் ேநாெயதிர்ப் ச் சக்தி 
கிைடக்கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( இ)  ேபா ேயா ேநாெயதிர்ப் ச்சக்திச் ெசயற்பா  எதிர் 
பார்த்த பிரதிபலன் கிைடக்காத தான்ேதான்றித் 
தனமான ஒ  ேவைலத்திட்டமாக இல்லாவி ன், 
அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House,- 

(i)  whether a new programme was introduced 
in 2015 to eradicate polio; 

(ii)  if so, whether  the vaccine was 
administered to the child as a 0.5 ml dose 
via intramuscular injection together with 
the oral polio vaccine under that 
programme; and 

(iii) whether the Ministry of Health that targets 
eradication of polio by 2019, has issued a 
Circular to administer the vaccine as an 
intradermal dose of 0.1ml, as there is a 
shortage of the vaccine at present?  

(b) Will he also inform this House,- 

(i)  whether the earlier administration of 0.5ml 
dose was not a wastage of money and 
resources, if there is a shortage of the 
vaccine and when the 0.1ml dose is 
sufficient; 

(ii)  whether he admits that administering the 
intradermal vaccine to children of 2 and 4 
months of age; 

(iii)  whether the P.H.M. and P.H.I. competency 
of the field staff has been updated; and 

(iv)  whether the expected immunity would be 
gained, if the intramuscular vaccine 
entered into the subcutaneous layer or into 
the muscles? 
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(c) If the polio immunization process is not an 
arbitrary arrangement that does not deliver the 
expected results, will he state the reasons for 
such  claim? 

(d) If not, why?       
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) සම යටට ෙහෝ ෙප්ශි තුළට ඇතුළු වුවෙහොත් 
පශසත් මට්ටෙම් පතිශක්තියක් ෙනොලැබීමට ඉඩ 
ඇත. 

(ඇ)  ෙපෝලිෙයෝ පතිශක්තිකරණ කියාවලිය අෙප්ක්ෂිත 
පතිඵල ලැෙබන කියාවලියකි. එම පතිශක්තිකරණ 
වැඩසටහන ෙහේතුෙවන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය 2014 වර්ෂෙය් සිට ලංකාව දකුණු 
ආසියාතික කලාපෙය් ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගෙයන් 
නිදහස ්රටක් බවට සහතික කර ඇත. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් උත්තරය අනුව 

එතුමා පිළිගන්නවා, ෙපෝලිෙයෝ එන්නත මිලිලීටර් 0.5ක මාතාවක් 
මුලින් ලබා දුන්නා කියලා. ෙදවනුව මම ඇහුෙව් ෙපෝලිෙයෝ 
එන්නත්වල හිඟයක් තිෙබන නිසා මාතාව මිලිලීටර් 0.1දක්වා අඩු 
කිරීමට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවාද කියලා. ඒකටත් 
අමාත්යතුමා "ඔව්" කියනවා. ඒ අනුව එතැන පරස්පරයක් 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, එක්ෙකෝ මිලිලීටර් 
0.1ක් එන්නත් කිරීම ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගය වළක්වන්නට 
පමාණවත්. එය පමාණවත් නම් මිලිලීටර් 0.5 මාතාව ෙදන එක 
ෙත්රුමක් නැහැ. එෙහම නැත්නම් මිලිලීටර් 0.5 මාතාව ෙදන්න 
තිබියදි, ෙබෙහත් හිඟයක් නිසා මිලිලීටර් 0.1 මාතාව දුන්ෙනොත්, 
දරුවාට අවශ්ය කරන පමාණය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා සතුටු ෙවනවා, එන්නත් කළාය කියලා. නමුත් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගය තුරන් කිරීමට අවශ්ය 
ෙබෙහත් පමාණය දරුවාට ලැෙබන්ෙන් නැති එකයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කරුණු ෙදකම පිළිගැනීම නිසා ෙම් 
උත්තරය තුළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව පැහැදිලි කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අමාත්යාංශෙය් තීන්දුවක් ෙනොෙවයි; 

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් තීන්දුවක්. 2015 ජූලි මාසෙය්දී 

ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය තීරණය කළා, මුඛ එන්නතට අමතරව 
සම යටට - intradermal -  පතිශක්තිකරණය ෙදන්න කියා. ඒ 
සඳහා ඒ අය නිර්ෙද්ශ කෙළේ මිලිලීටර් 0.5 මාතාවයි. නමුත් 2016 
මැයි මාසය වන විට ඒ අයත්, යුනිෙසෆ් ආයතනයත් අපට 
දැන්වූවා, මුළු ෙලෝකෙය්ම ෙම් එන්නත් හිඟයක් පවතින බව. ඉන් 
පසුව මාර්තු මාසෙය් ඒ අය අපට දන්වා එව්වා, ෙම් ෙබෙහත 
මිලිලීටර් 0.1 මාතා ෙදකක් මාස ෙදෙක්දී සහ මාස හතෙර්දී 
ලබාෙදන්නය කියා. ෙම් ෙබෙහෙත් හිඟය නිසා, ඒ අය researches  
කරලා ෙසොයාෙගන තිෙබනවා, මිලිලීටර් 0.1 මාතාෙව් එන්නත් 
ෙදකක් දුන්නාම අර පතිඵලයම ලැෙබනවාය කියා. ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් නිර්ෙද්ශය අනුව තමයි අප ෙමය කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන් දන්වා එව්වාය කියපු නිසා මට 

ඒ ගැන ෙමොනවත් කියන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මෙග් 
ෙදවැනි අතු රු පශ්නය ෙමයයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මා ඔබතුමාට ෙත්රුම් කර දුන්නා ෙන්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 

සංවිධානෙයන් කිව්වාය කියලා. ඒ office එක තිෙබනවා, ඔබතුමා 
කථා කරලා අහන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. මා කිව්ෙව්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 

සංවිධානය දන්වා එව්වාය කියා ඔබතුමා උත්තර දුන්නු නිසා ඒ 
පිළිබඳව අහන්න පශ්නයක් නැහැ කියායි. ඔබතුමා ෙක්න්ති ගන්න 
එපා. ෙවන ෙවන පශ්න ඔළුෙව් තියාෙගන කථා කරන්නත් එපා. 
ෙම් කාරණය විතරක් හිෙත් තියා ගන්න.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. අපි ඊළඟ අතුරු පශ්නයට යමු, ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙවන ෙවන පශ්න ෙමතැනට ගන්න 

එපා. ෙම් කාරණය ගැන විතරක් හිතාගන්න. අපි ෙපෝලිෙයෝ 
එන්නත ගැන විතරක් කථා කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Bribery පශ්න ගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, bribery පශ්න ගන්න එපා.  
 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් 

රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ෙබොෙහෝ අයට මුඛ එන්නත 
ලබාදීම පිළිබඳ හැකියාව, පවීණතාව තිෙබනවා. නමුත් මාස 
ෙදෙක් සහ මාස හතෙර් දරුවන්ට ෙමය එන්නත් කිරීෙම්දී 
ගැටලුවක් තිෙබනවාද කියන පශ්නයයි මා මතු කෙළේ. ඒ 
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කියන්ෙන්, වයස මාස ෙදෙක් පමණ දරුවකුෙග් සම තුළට ඒ 
එන්නත ලබා ෙදන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ දරුවන්ෙග් තත්ත්වය 
ගැන හිතලා බැලුෙවොත්, ඒ එන්නත් කිරීම ඇත්තටම පාෙයෝගිකද? 
ඔබතුමා ඒකටත් කිව්ෙවොත්, "ෙලෝකෙය් අෙනක් දරුවන්ට නම් 
ෙහොඳයි" කියලා, මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් අෙප් 
දරුවන්ෙග් ශාරීරික තත්ත්වය අනුව නම්, ඒ විධියට එන්නතක් 
ලබා ෙදන එක ගැටලුවක් වශෙයනුයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අෙප් රෙට් ෙනොෙවයි, 

ජාත්යන්තරව පිළිගත් කමෙව්දයක්. ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින්ට -
PHMsලාට- ඒ අයෙග් පුහුණුෙව්දීම ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුහුණුව 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම midwivesලාට අධීක්ෂණය 
යටෙත්දී ෙම් පුහුණුව ලබා දීමට කියා කර තිෙබනවා. අද වන තුරු 
එවැනි කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒ කාර්යය ෙහොඳින් 
ෙකරීෙගන යනවා. අපි ෙපෝලිෙයෝවලින් නිදහස් රටක් විධියට 
2014දී ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය පිළිෙගනත් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් පශ්නය, මා හිතලා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
ක්ෙෂේතෙය්ම ඉන්න PHMsලාෙගන් එන ගැටලුවක් විධියටයි ෙම් 
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඔවුන් කියන විධියට, ෙම් කුඩා 
දරුවන්ෙග් සමට එන්නත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ අයෙග් පුහුණුව 
යාවත්කාලීන කරලා නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ගැටලු 
ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඔබතුමා කියනවා, PHIsලාෙග්,  PHMsලාෙග්, එෙහම 
නැත්නම් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව 
යාවත්කාලීන කර  තිෙබනවාය කියලා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
පාෙයෝගිකව ඒ අයෙග් පුහුණුව යාවත්කාලීන ෙවලා නැහැ. ඒ ගැන 
ඔබතුමා ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර ගන්නවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම්, මා ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
පශ්න අංක 11 -914/'16- (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

මී පැණි නිෂප්ාදනය වැඩි කිරීම : කියාමාර්ග 
ேதன் உற்பத்தி அளைவ அதிகாித்தல்: நடவ க்ைக 

INCREASE OF BEE HONEY PRODUCTION: STEPS TAKEN 
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12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
   කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) ශී ලංකාවට වාර්ෂිකව අවශ්ය මී පැණි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙයන් රට තුළ නිපදවන පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) රටට අවශ්ය මී පැණි පමාණය නිපදවීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ඇති වැඩ පිළිෙවළ 
කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
( அ) (i )  இலங்ைகக்கு வ டாந்தம் ேதைவப்ப ம் 

ேதன் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii )  அத்ெதாைகயில் உள்நாட் ல் உற்பத்தி 

ெசய்யப்ப ம் தம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 ( i i i )  இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i )  நாட் ற்கு ேதைவயான ேதன் அளைவ 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஆெமனில், அதற்கான  ேவைலத்திட்டம் 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ)  இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Agriculture: 

(a)  Will he inform this House-  
(i)  the annual bee honey requirement of Sri 

Lanka; 
(ii)  of that quantity, the percentage produced 

in Sri Lanka; and 
(iii) the quantity imported?  

(b) Will he also inform this House-  
(i)  whether measures will be taken to 

produce the quantity of bee honey 
required by the country; and 

(ii)  if so, the programme for same?  

(c) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i)   දළ වශෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 150කි. 

 (ii)   වනගත මී පැණි, ජනපද මඟින් හා ගෘහස්ථ මී මැසි 
ජනපද මඟින් ලබා ගන්නා බැවින් සංඛ්යාත්මකව 
දැක්විය ෙනොහැක. 

(iii)   මී පැණි ආනයනය සම්බන්ධ දත්ත ෙනොමැත. 

(ආ) (i)  ඔව්. 

      (ii)  මධ්යම රජෙය් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවද, 
පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්ද මී මැසි 
පාලනය සම්බන්ධ විෙශේෂ ව්යාපෘති කියාත්මක 
කරයි. 

ඒවා නම්, 
 මී මැසි ෙපට්ටි, මී මැසි ජනපද සපයා ගැනීම 

සඳහා සහනාධාර සැපයීම. 

 කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුහුණු 
ආයතන හරහා ෙනොමිෙල් මී මැසි පාලනය 
සම්බන්ධව පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීම. 

 මී මැසි පාලනයට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මී මැසි ෙපට්ටි 
නිෂ්පාදකයින් පුහුණු කිරීම හා අෙළවිය 
සම්බන්ධීකරණය. 

 මී මැසි ගම්මාන පිහිටුවීම මඟින් තරුණ හා 
කාන්තා කණ්ඩායම් මී මැසි පාලනයට ෙයොමු 
කරවීම. 

 මී පැණි අෙළවිය සඳහා පිරිසිදු කිරීම 
ඇසුරුම්කරණය හා පමිතිය පවත්වා ගැනීම 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. 

 ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධීකරණය. 
 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ශී ලංකාවට වාර්ෂිකව අවශ්ය කරන මී පැණි පමාණය ෙමටික් 

ෙටොන් 150ක් කියලා ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. 
 
ෙම් ෙමොෙහොත වනෙකොට ඉතා නරක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඉතා විශාල වශෙයන් මී මැස්සන් මිය යෑම 
සිද්ධ වන එක. ඒක ෛවරසයක් නිසා සිදු ෙවනවා කියන 
විශ්වාසය තිෙබනවා. ෙමය සිද්ධ වුෙණ් ඕස්ෙට්ලියාව සහ තවත් 
රටවල් ගණනාවකින් ලංකාවට ආනයනය කරන ලද මී පැණි නිසා 
කියලායි මී පැණි ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන අය පවසන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් බිඟු සම්පත සුරැකීෙම් සංවිධානය සහ තවත් ෙබොෙහෝ 
සංවිධාන එෙසේ සඳහන් කරනවා. අපි දන්නවා,  කහ ෙදොඩම් නිසා 
බිබිල ෙදොඩම් නැති ෙවලා ගිය බව. ඒ වාෙග් ආනයන නිසා අෙප් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් විනාශ වුණා.  ඒ නිසා ෙලෝකෙය් මී පැණි 
ලංකාවට ආනයනය කිරීම ලංකාෙව් මී මැස්සන් වඳ කිරීමට ගත් 
එක්තරා විධියක උපකමික කියාමාර්ගයක් ද කියන සාධාරණ 
සැකයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා  මී මැස්සන්ට  ඇති  වී තිෙබන ෙම් 
තර්ජනය කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය හඳුනාෙගන තිෙබනවාද? ඒ 
ෙවනුෙවන් යම්කිසි කියාමාර්ගයක් ෙගන තිෙබනවාද? 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ඒ සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාර්තා ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව  
ෙසොයා බලා තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන්ෙන්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා දන්නා තරමට එය කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට වාර්තා ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙමොකද, එක පැත්තකින් 
පරාගණයටත් එය බලපානවා. මී මැස්සාෙග් කියාවලිය හරහා 
පරාගණයට සිදුවන බලපෑම ඉතා විශාලයි.  පරාගණය නිසා තමයි 
අපට අවශ්ය කරන ඵල ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. බිඟු 
සම්පත සුරැකීෙම් සංවිධානය ඇතුළු තවත් සංවිධාන ගණනාවක් 
ෙම් ගැන පර්ෙය්ෂණ කරන්න කියලා දිගින් දිගටම කියනවා. මී 
පැණි ලබා ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙලෝකය තුළ පරාගණ 
කියාවලිය නැති වුෙණොත්, ෛජව විවිධත්වයට සහ ආහාර 
නිෂ්පාදනයට ඇති ෙවන්ෙන් වළක්වන්න බැරි ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ 
නිසා ෙම් පිළිබඳව දැඩි කියාමාර්ගයක් ෙසේම කඩිනම් 
කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. මා දන්නා තරමින්, ෙම් ගැන කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය ෙම් ගැන ෙසොයා බලනවාද නැද්ද සහ ඒ ගැන දිගින් 
දිගට පසු විපරම් කරනවා ද නැද්ද කියන එකයි පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ෙමම ෙයෝජනාව මහජන 

නිෙයෝජිතයකුෙගන් එන නිසා ඔබතුමාට පරීක්ෂණයක් කරන්න 
පුළුවන් ෙන් දැන්? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 

ෙයෝජනාව සම්බන්ධව ෙසොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න  
මට පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා හරි ෙන්ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ලංකාෙව් සමහර තැන්වල බඹර සහ මී වද බැඳ තිෙබන 

තත්ත්වය තුළ ෛජව කියාවලියට බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මානව කියාවලියට. උදාහරණයක් වශෙයන් 
කිව්ෙවොත්, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් අක්බාර් පාලෙම් තිෙබන 
බඹර වද කාලයකට සැරයක් ඉවත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම උපාධි 
පදාෙනෝත්සව කාලයට. පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ, ඒවා හුළු 
අතුවලින් පුච්චපු එක. ඒ වාෙග්ම තවත් ෙබොෙහෝ ස්ථානවල බඹර 
වද බැඳ තිෙබනවා.  නුවරඑළිෙය් අෙප් ෙසන්පති මන්දිරෙය්ත් බඹර 
වද දකින්න තිෙබනවා. එතැනටත් බඹර වද බරපතළ පශ්නයක්.  

 
ලංකාෙව් බිඟු සම්පත සුරැකීෙම් සංවිධානය වැනි සංවිධාන 

කැමැතියි බඹර වද, මී වද පුච්චන්ෙන් නැතුව, ඒ සතුන්ට අගතියක් 
ෙනොවන විධියට ඉවත් කරන්න. හැබැයි, ඒකට යම්කිසි මට්ටමක 
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රාජ්ය අනුගහයක් අවශ්යයි. අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් මැදිහත් වීමක් 
අවශ්යයි. මීට කාලයකට ඉහත අවුකන බුදු පිළිමෙය් බඹරවද ඉවත් 
කෙළේ, ෙමෝර්ටීන් ගහලා. අවුකන බුදු පිළිමෙය් බැඳ තිබුණු බඹර 
වද ඉවත් කරන්න ෙමෝර්ටීන් ගැහුවා. හැබැයි, බිඟු සම්පත 
සුරැකීෙම් සංවිධානය එම සතුන්ට හානියක් ෙනොවන ඊට වඩා 
ෙවනස් කියාවලියකට අද යනවා. හැබැයි ඒ අය ඉල්ලන්ෙන්, ඒ 
කටයුත්තට අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගයක් ෙදන්න කියලායි. 
සීගිරිෙය්ත් එෙහමයි. පාසල් දරුවන් ඇතුළු නරඹන්නන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට සීගිරිෙය්දී අගතියක් වනවා. ඒ නිසා බඹර සහ මී වද 
ඉවත් කිරීමට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත් වන අයට 2017දී 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් යම්කිසි මට්ටමක අනුගහයක් ෙදන්න 
බැරිද  රාජ්ය ඇමතිතුමා? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 

පුළුවන්. ඒ ෙයෝජනාව ගැන අපි ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරලා, 
ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම්: 

ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் : 

ெபாலன்ன ைவ மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: POLONNARUWA 

DISTRICT 
762/’16 

13. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
  மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් 
භාරකාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් 
භාරකාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

  (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

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

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii )  தனியார் ைற; 
 ( i v )  ைகத்ெதாழில் ைற; 
 ( v )  விவசாயத் ைற;  
 ( v i )  ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a)  Will he inform this House separately in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

(i)   the number of registered Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts;  and 

(ii)  the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

in the District of Polonnaruwa? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Trust Fund (ETF) 
accounts registered anew and by - 

(i)  State-owned companies; 
(ii)  semi-government institutions; 
(iii)  the private sector; 
(iv)  the industrial sector; 
(v)  the agricultural sector; and 
(iv)  the service sector? 

(c) If not, why? 

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

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ)  

 
 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය සුමානෙය්ත් අපි ෙම් 
පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන විට  ගරු බිමල් රත්නායක 
මැතිතුමාට ෙම් දත්ත ලබා ගැනීම පිළිබඳ පශ්න කිහිපයක් තිබුණා. 
ඒ නිසා අපි ෙම් දත්ත  ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා සුළුෙවන් ෙහෝ 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

 
විෙශේෂෙයන්ම, අලුතින් ලියාපදිංචි වූ සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

ගැන කියනෙකොට, යම් කිසි ෙකෙනක් රැකියාව මාරු ෙවනවා නම් 
එතැනදී අලුත් ගිණුමක් ඇෙරනවා. වර්ෂයක් ඇතුළත රැකියා 
කිහිපයකට මාරු වුෙණොත්, ඒ අනුව ඒ ගිණුම් සංඛ්යාව වැඩි 
ෙවනවා. මුලදී තිබුණ පරණ ගිණුම් ටිකත් තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම 
වසරක් තුළ කිසිදු දායක මුදලක් ෙගවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ගිණුම් 
අකිය ගිණුම් ෙලස සැලෙකනවා.  දැනට අපි සාමාජික ගිණුම් 
පවත්වාෙගන යෑෙම්දී, ඒ ගිණුම් නම් කරන්ෙන් ෙසේවා ෙයෝජකයන් 
විසින් ලබා ෙදන අංකයක් මතයි. ඉදිරිෙය්දී ජාතික හැඳුනුම්පත 
පදනම් කරෙගන දත්ත පද්ධතියක් හදන්න අපි කටයුතු කර ෙගන 
යනවා.  

 

අය වැය කථාෙව්දීත් මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, 
විෙශේෂෙයන්ම ETF, EPF සහ කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙම්න්තුෙව් 
දත්ත පද්ධතිෙය් විෂමතා පවතින බැවින්, ඉදිරිෙය්දී ඒවා එක් දත්ත 
පද්ධතියකට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන බව. ඒ වාෙග්ම 
අධිකරණෙය් නඩු පවතිනවා නම්, ඒ වාෙග්ම ෙගවීම සඳහා ෙසේවා 
ෙයෝජකයා යම් කාලයක් ඉල්ලා තිෙබනවා නම් ෙහෝ වාරික 
වශෙයන් ෙගවනවා නම්, එම ෙගවීම සම්පූර්ණ වුණාම තමයි එම 
ගිණුම "සකියයි" කියලා අපි හඳුන්වන්ෙන්. 

(ආ)  ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න අවස්ථාෙව් මම ෙමම 
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. ඇත්තටම ෙමය ෙමම කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් වන නිශ්චිත අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, 
ෙමම දත්තවල ඌණතාවක් තිෙබනවා කියලා අය වැය කථාෙව්දීත් 
මුදල් ඇමතිතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා කියලා ගරු ඇමතිතුමා 
සඳහන් කළා.  ගරු ඇමතිතුමා ලබාදුන් පිළිතුෙරන් මම සෑහීමට 
පත්ෙවනවා. අඩු පාඩුව දැක්කාට පසු එය හඳුනා ගන්න එක 
වැදගත්. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙහේතුව, ඒ කියන්ෙන්  
"එකම පුද්ගලයා එකම අවුරුද්ද තුළ රැකියා ෙදකකට මාරු 
වුෙණොත්, ඒ අනුව  ගිණුම් සංඛ්යාව වැඩි ෙවනවා" කියලා ඉදිරිපත් 
කළ කරුණ වුවත්,  මම මතු කරපු මුල් තර්කයට අනුව සුවිශාල 
වශෙයන් ගිණුම් සංඛ්යාව වැඩි වීමට  එකම ෙහේතුව ෙනොෙවයි,  
ගරු ඇමතිතුමනි. එම නිසා මට ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් අවශ්ය 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් වැරැද්ද හඳුනාෙගන ලබන වසර ඇතුළතදී 
එය නිවැරදි කරනවා නම් ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

      වර්ෂය       අ(i)           අ(ii) 

  ලියාපදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් 

අලුතින් ලියාපදිංචි 
වූ සාමාජික ගිණුම් 

2013 20,381 8,628 

2014 19,008 8,898 

2015 17,439 7,776 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි නවීන තාක්ෂණය 

ෙයොදවලා 1980 ගණන්වල ETF සහ EPF ආරම්භ කරන ෙකොට, 
ඒ කාලය අනුව ෙසේවා ෙයෝජකයාව පදනම් කරෙගන තමයි එම 
පද්ධතිය හදලා තිෙබන්ෙන්. දැන් තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරිෙය්දී ජාතික හැඳුනුම් පත 
නවීකරණය කරලා, ඒ තුළින් ෙසේවකයා පදනම් කරෙගන දත්ත 
පද්ධතියක් හදා ගත්ෙතොත් අපට එම විෂමතා සියල්ලම 
නිරාකරණය කරගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වෙග් පද්ධතියක් 
හදන්නට තාක්ෂණයත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ සඳහා 
කියා කරනවාය කියා අය වැෙය්ත් සඳහන් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අංක 14 -695/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
( மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர ) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

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

 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම්: 
ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் : 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: POLONNARUWA 
DISTRICT 

763/’16 
15.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
   (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල්  (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,  

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 
 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

1009  1010 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   
 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 
 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 
 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் 

ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 

(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i)  அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii)  பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii )   தனியார் ைற; 
 ( i v )  ைகத்ெதாழில் ைற; 
 ( v )  விவசாயத் ைற;  
 ( v i )  ேசைவத் ைற; 

இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations:  

(a)  Will he inform this House separately in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

(i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

(ii)  the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

in the District of Polonnaruwa? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund (EPF) 
accounts registered anew and by - 

(i)  State-owned companies; 

(ii)  semi-government institutions; 

(iii)  the private sector; 

(iv)  the industrial sector; 

(v)  the agricultural sector; and 

(vi)  the service sector? 

(c) If not, why? 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(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) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත 

කරන්නද?  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෙහොඳයි, පිළිතුර සභාගත කරන්න. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
( மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 
(අ) (i)  

 
 

  
 (ii)  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 
 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට X 
දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට අනුකූලව 
ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියාපදිංචි කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා 
ෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියාපදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් 
යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ 
ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා 
ලියාපදිංචි ෙකෙර්. 
 

 (ඇ) පැන ෙනොනගී. 

 

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

වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 19,642 

2014 17,682 

2015 17,848 

වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 8,347 

2014 6,468 

2015 6,810 
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නාවලපිටිෙය් පයිනස ්ගස ්කපා ඉවත් කිරීම:  
නීතිමය පියවර 

நாவலப்பிட் யில் ைபனஸ் மரங்கள் ெவட்  
அகற்றப்ப தல் : சட்ட நடவ க்ைக 

FELLING AND REMOVING OF PINE TREES IN NAWALAPITIYA: 
LEGAL ACTION   

446/’16 
1. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of  the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (5): 

(අ) (i) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්, නාවලපිටිය අඩවිෙය්, සමනලගම 
පෙද්ශෙය් පයිනස් ගස් 7000ක් කපා ඉවත් කරමින් 
සිටින බවත්; 

 (ii) නාවලපිටිය, මාපාකන්ද අක්කර 200කට සහ 
ෙදොෙලොස්බාෙග්, මල්ෙගොල්ල අක්කර 50කට අයත් 
පයිනස් ගස් පුද්ගලික ෙවෙළඳුන් මඟින් කපා ඉවත් 
කිරීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවත්; 

 (iii) ෙදොෙළොස්බාෙග්, පරගල ෙකොටෙසේ ගස් 2500ක් 
පමණක් ඉවත් කිරීමට අවසර ලබාෙගන ඇතත්, ෙම් 
වනවිට අනවසරෙයන් ගස් 12,000ක් පමණ කපා 
ඉවත් ෙකොට ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් සියලුම ගස් ඉවත් කිරීම සඳහා අවසර 
ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද කමෙව්දයන් සහ 
ඒවාට සම්බන්ධ නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) එමඟින් රජයට අයවිය යුතු විශාල මුදලක් අහිමි වී 
ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එම වංචා සහගත කියාවලට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට 
එෙරහිව ගනු ලබන නීතිමය පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மான வைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) வனப் பா காப் த் திைணக்களத்தில், கண்  
மாவட்டத்தில், நாவலப்பிட்  ச்சிைடக் 
காட் ல், சமனலகம பிரேதசத்தில் 7000 ைபனஸ் 
மரங்கள் ெவட்  அகற்றப்பட்  வ கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) நாவலப்பிட் , மாபாகந்ைதயில் 200 ஏக்க க் 
கும், ெதாெலாஸ்பாேக, மல்ெகால்லயில் 50 
ஏக்க க்கும் உாிய ைபனஸ் மரங்கள் தனியார் 
வியாபாாிகளின் லம் ெவட்  அகற்றப்ப வ 
தற்கு நடவ க்ைககள் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெதாெலாஸ்பாேக, பரகல பிாிவில் சுமார் 2500 
மரங்கைள அகற் வதற்காக அ மதி ெபறப் 
பட் ள்ளேபாதி ம், தற்ேபா  அ மதியின்றி 
சுமார் 12,000 மரங்கள் ெவட்  அகற்றப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட சகல மரங்கைள ம் 
அகற் வதற்காக அ மதியளிக்கப்ப ம்ேபா  
பின்பற்றப்பட்ட ைறைமக ம் அவற் டன் 
சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர் 
க ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் அரசாங்கத்திற்கு கிைடக்க 
ேவண் ய ெப ம்ெதாைக பணம் இழக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேமாச ச் ெசயற்பா க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு எதிராக 
எ க்கப்ப ம் சட்ட ாீதியான நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a)  Is he aware that- 

(i)  7,000 pine trees are being felled and 
removed in Samanalagama  in 
Nawalapitiya range under the Department 
of Forest Conservation in Kandy District; 

(ii)  arrangements have been made to fell and 
remove through private traders the pine 
trees in 200 acres in Mapakanda, 
Nawalpitiya and in 50 acres in Malgolla, 
Dolosbage; and 

(iii)  eventhough permission had been obtained 
to remove only 2,500 trees in Paragala 
section of Dolosbage, nearly 12,000 trees 
have been felled and removed by now 
without authorization? 

(b) Will he inform this House- 

(i)  the procedures followed in granting 
approval for the removal of all the trees 
mentioned above and the names of the 
officers involved; 

(ii)  whether he admits that a huge amount of 
money due to the government has been lost 
as a result; and 

(iii)  of the legal action that would be taken 
against the officers involved in those 
fraudulent actions? 

(c) If not, why?    
 

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

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ජීවිත හා ෙද්පළවලට අනතුරුදායක බැවින් හා කෘෂි ෙභෝග 

වගාවන්ට බාධාවන බැවින් ගම්වාසීන්ෙග් ඉල්ලීමට අනුව 
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව මගින් ගම්වාසීන් 
ෙවත ෙබදා දී ඇති ඉඩම් කට්ටි 74ක පිහිටි පයිනස් ගස් 
5,097ක් රජයට අයවිය යුතු ගාස්තු ෙගවා ඉවත් කර 
ගැනීමට සමනලගම, මුතුවර්ණ ගාම සංවර්ධන සමිතියට 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා දී ඇත. 
එම ගස්වලින් ඉඩම් කට්ටි හතරකට අයත් ගස් 612ක් සඳහා 
මූලිකව මුදල් ෙගවා කපා ඉවත් කරමින් තිබියදී මතු වූ 
විෙරෝධතාවන් සහ පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ලබා 
ෙනොගැනීම නිසා ගස් ඉවත් කිරීම අත්හිටුවා ඇති අතර, ෙම් 
සම්බන්ධව මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය 
මගින් විමර්ශනයක් සිදු කරමින් පවතී. 

 

 (ii) නාවලපිටිය, මාපාකන්ද හයින්ෙෆෝඩ් වත්ත අක්කර 200ක 
පයිනස් ගස් ඉවත් කිරීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ෙම් දක්වා පයිනස් 
ගස් ෙහළීමට අවසර ලබා දී ෙනොමැත. ෙදොෙලොස්බාෙග් 
මල්ෙගොල්ල නමින් අක්කර පනහක ඉඩමක පයිනස් ගස් 
ඉවත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලැබී ෙනොමැත. 

 

 (iii) ෙදොෙලොස්බාෙග්, පරගල ෙකොටෙසේ රජයට අයවිය යුතු 
ස්කන්ධභාග මුදල් අයකර, පයිනස් ගස් 3,840ක් ඉවත් කර 
ගැනීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවසර ලබා දී 
ඇත. අනවසර ගස් ෙහළීමක් පිළිබඳව වාර්තා වී ෙනොමැති 
බව වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාර්තා කර ඇත.  

 

(ආ) (i) විවිධ ව්යාපෘතීන් යටෙත්, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් පයිනස් වන වගාවන් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, 
ඒවායින් සමහර වන වගාවන් ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම් තුළ හා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් තුළ 
පිහිටා ඇත. ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව සතු 
ඉඩම් විවිධ පුද්ගලයින් සඳහා බදු දුන් අවස්ථාවලදී ෙමන්ම, 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් හිමියන් විසින් තම ඉඩම්වල විවිධ 
සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පයිනස් වගාවන් ඉවත් 
කර ගැනීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලුම් 
කරනු ලබයි. එවැනි අවස්ථාවලදී ඉඩෙම් අයිතිය පිළිබඳව 
සනාථ කර ගැනීෙමන් පසුව අවශ්ය වන්ෙන් නම් පරිසර 
ඇගයීම් වාර්තාවක් ද ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව රජයට 
අයවිය යුතු නියමිත ස්කන්ධභාග ගාස්තු අයකර, පයිනස් 
ගස් ඉවත් කිරීමට වන සංරක්ෂණ ජනරාල් විසින් අවසර 
ලබා ෙදනු ලැෙබ්. 

 

(ii) අමාත්යාංශය මගින් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනෙයන් 
අනාවරණය වන කරුණු අනුව තීරණය කිරීමට සිදුෙව්. 

 

(iii) අමාත්යාංශය මගින් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනෙය් දී 
අනාවරණය වන කරුණු අනුව අවශ්ය පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 

(ඇ) පැන ෙනොනගී. 
 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : කළුතර 
දිසත්ික්කය  

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் :க த் ைற 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: KALUTARA 
DISTRICT 
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4.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (2): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල කළුතර දිස්තික්කය 
තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,  

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 

க த் ைற மாவட்டத்தில், 
 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 

(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 
 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii )  தனியார் ைற; 
 ( i v )  ைகத்ெதாழில் ைற; 
 ( v )  விவசாயத் ைற;  
 ( v i )  ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 asked  theMinister of Labour and Trade Unions 
Relations:  

(a)  Will he inform this House separately in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

(i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ii)   the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

in the District of Kalutara? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund (EPF) 
accounts registered anew and by - 

(i)  State-owned companies; 

(ii)  semi-government institutions; 

(iii)  the private sector; 

(iv)  the industrial sector; 

(v)  the agricultural sector; 

(vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 
(අ) (i)  

 
 

 

 

 

 

 

 (ii)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක 

අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 
 
 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට X දක්වා 

වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට අනුකූලව 

වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 104,303 

2013 104,303 

2013 104,303 

වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 35,901 

2014 35,481 

2015 34,413 

ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියාපදිංචි කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාෙගන 
යනු ලබයි. එෙලස ලියාපදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් 
සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ 
ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා 
ලියාපදිංචි ෙකෙර්. 

 
(ඇ) පැන ෙනොනගී. 

 

යුද හමුදාෙව් සේව්ච්ඡා බල ෙසේනාවට බඳවා ගත් ශී 
ලංගම වාත්තු කාර්මිකයන් : විශාම වැටුප් 

இரா வ ெதாண்டர் பைடயணிக்கு ஆட்ேசர்த்த 
இ.ேபா.ச. வார்ப் த் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் : 

ஓய் தியம் 
SLTB MOULDERS RECRUITED TO VOLUNTARY FORCE OF 

THE ARMY: PENSION 
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9. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු විදුර විකමනායක 

මහතා ෙවනුවට) 
    (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு வி ற 

விக்கிரமநாயக்க சார்பாக) 
    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of  the Hon. 

Vidura Wickramanayaka) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසුගිය යුද සමෙය්දී ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් වාත්තු කාර්මිකයන් කණ්ඩායමක් 
යුද උපකරණ නිෂ්පාදනය සඳහා ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් ස්ෙව්ච්ඡා බලෙසේනාවට බඳවාෙගන 
ඇති බවත්; 

 (ii) එම අවස්ථාෙව්දී පාරිෙතෝෂික දීමනාවකට සහ 
විශාම වැටුපකට හිමිකම ඇති බව ඔවුන්ට 
දන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) ෙමම කාර්මිකයන් විසින් සිදු කර ඇති විශාල 
ෙමෙහවර මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්දී පිළිෙගන ඔවුන්ට විශාම වැටුප් 
ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බවට කාරක 
සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විසින් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත 2012.12.03 
දිනැති ලිපියකින් දන්වා ඇති බවත්; 

 (iv) ෙමම පිරිසට විශාම වැටුප් ෙගවීමට විශාම 
වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පතිපාදන ෙනොමැති 
තත්ත්වයක් යටෙත් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා විසින් එම ලිපිය විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙමම කාර්යය සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
වැනි කමෙව්දයක් අනුගමනය කළ යුතු වුවත්, එෙසේ 
ෙනො කිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?     
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  கடந்த த்த காலத்தில் இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் வார்ப் த் ெதாழில் 

ட்பவியலாளர் கு ெவான் , ேபார்க் 
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கலங்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்காக இலங்ைக 
இரா வத்தின் ெதாண்டர் பைடயணிக்கு 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 ( i i ) அச்சந்தர்ப்பத்தில் பணிக்ெகாைடக் ெகா ப் 
பன  மற் ம் ஓய் திய உாித்  உள்ளதாக 
இவர்களிடம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள  என்ப 
ைத ம்; 

 ( i i i ) ேமற்ப  வார்ப் த் ெதாழில் ட்பவியலாளர் 
களினால் நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பாாிய ேசைவ 
ெபா  ம க்கு வில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , 
இவர்க க்கு ஓய் தியம் வழங்க நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ெமன கு வின் ெசயலாளாினால் 
2012.12.03ஆம் திகதியிடப்பட்ட க தத்தின் 

லம் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாள க்கு 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 ( i v ) ஓய் தியத் திைணக்களத்தில் இவர்க க்கு 
ஓய் தியம் ெச த் வதற்கான ஏற்பா கள் 
இல்லாத நிைலயி ம் பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயலாளாினால் குறித்த க தம் ஓய் தியத் 
திைணக்களத்திற்கு அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த விடயம் ெதாடர்பாக அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் ேபான்ற வழி ைறையப் 
பின்பற்ற ேவண் ெமன்றி ந்தேபாதி ம், அவ்வா  
ெசய்யாதி ப்பதற்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

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

(a) Is he aware that- 

(i)  a group of moulders  of the Sri Lanka 
Transport Board has been recruited to the 
Voluntary Force of the Sri Lanka Army for 
the production of armament during the past 
war period;  

(ii)  at the particular instance they have been 
informed of their entitlement to a gratuity 
and a pension.  

(iii)  it has been informed through a letter dated 
03.12.2012 to the Secretary to the Ministry 
of Defence by the Secretary to the 
Committee on Public Petitions to the effect 
that arrangements should be made to 
provide  these moulders with pensions, 
having recognized the great service which 
had been rendered by them; and 

(iv) the aforesaid letter has been sent to the 
Department of Pensions by the Secretary to 
the Ministry of Defence under a 
circumstance where grants are not available 

with the Department of Pensions to provide 
pensions to this group of people?   

(b) Will he inform this House of the reason for not 
adopting the proper methodology in this regard 
in spite of the fact that it is necessary to adopt a 
methodology like submitting a cabinet paper for 
this purpose? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) (i) ඔව්. ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාත්තු වැඩෙපොෙළහි 

ෙසේවය කළ අයවළුන් 11 ෙදෙනකු යුද සමෙය්දී යුද්ධ හමුදා 
ස්ෙව්ච්ඡා බලෙසේනාවට බඳවා ෙගන ඇත. 

 (ii) එෙසේ දන්වා ඇති බවට ලිඛිත සාක්ෂි ෙනොමැත. 

  1981 යුද්ධ හමුදා විශාම වැටුප් හා පාරිෙතෝෂිත ව්යවස්ථා 
දීමනා සංගහෙය් 29 (ඇ) සහ 29 (ඈ) ෙරගුලාසි අනුව 
ස්ෙව්ච්ඡා බලෙසේනාෙව් නිලධාරින් හා ෙසසු නිලයන්, විශාම 
වැටුප සඳහා හිමිකම් ලබනුෙය්, පිළිෙවළින් වසර 20ක් හා 
22කට ෙනොඅඩු ගණනීය සකිය යුද ෙසේවා කාලයක් 
සම්පූර්ණ කළෙහොත් පමණි. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

  ෙමම නිලධාරින් විසින් යුද්ධ හමුදාව ෙවත ඉටු කරන ලද 
ෙසේවය සලකා සානුකම්පිත ෙහේතූන් මත ශීලංගම පූර්ව 
ෙසේවා කාලය හා යුද හමුදා ෙසේවා කාලය එකතු කර සහ 
ශීලංගම ෙවතින් හිමි ගන්වා ඇති ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් හා යුද්ධ හමුදාව ෙවතින් හිමිගන්වා ඇති 
පාරිෙතෝෂිත මුදල් නැවත අය කර ගැනීෙම් පදනම මත, 
විශාම වැටුපක් ලබා දීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව ෙමම 
අමාත්යාංශය විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවතින් විමසා 
ඇත. ෙකෙසේ වුවද, යුද්ධ හමුදා විශාම වැටුප් හා පාරිෙතෝෂිත 
ව්යවස්ථා සංගහයට අනුව අවශ්ය වන සකිය ෙසේවා කාලය 
සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති බැවින් අදාළ ඉල්ලීම ඉටු කළ 
ෙනොහැකි බව විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් දන්වා 
ඇත. 

(ආ) පහත ෙහේතූන් නිසා ෙමම අයවළුන් සඳහා විශාම වැටුපක් ලබා 
දීමට අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැත. 

1. ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීමට අදාළ නීතිමය 
පතිපාදන ෙනොමැති බැවින්. 

2. යුද සමෙය්දී ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවයට බැඳී ගණනීය සකිය යුද 
ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ ෙනොකළ අෙනකුත් අය සඳහාද 
ෙපොදු පතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු වූ බැවින්. 

3. යම් පුද්ගලෙයකුට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ විශාම 
වැටුප යන ෙදයාකාරෙයන්ම පතිලාභ ලැබිය ෙනොහැක. ඒ 
අනුව, ඉහත කී අයවළුන් 11 ෙදනාම ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් පතිලාභ ලබා ඇති බැවින්. 

 
(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිකුණාමලය, ෙතෝප්පූර් උප පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය : LGN සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ෙනොකිරීම  
தி மைல, ேதாப் ர் உப பிரேதச ெசயலகம்:LGN 
அபிவி த்தி க த்திட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்படாைம 

TRINCOMALEE, THOPPUR SUB-DIVISIONAL SECRETARIAT: 
NON-IMPLEMENTATION OF LGN DEVELOPMENT PROJECT 
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10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப் 

சார்பாக) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana  on behalf of  the Hon. 

Imran Maharoof )   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්,  ෙතෝප්පූර් උප 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ආරම්භ කරන ලද 
දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනෙය් ස්ථිර හා වැඩ බලන කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙතොරතුරු කවෙර්ද; 

 (iii) එම කාර්යාලෙයන් මහජනතාවට ලබාෙදන 
ෙසේවය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් නිෙව්දනය 
කරන ලද LGN සංවර්ධන ව්යාපෘතිය  ෙතෝප්පූර් 
උප පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් සිදු 
 ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) හිටපු දිස්තික් ෙල්කම් විසින් සැලසුම් සහගතව 
එම ව්යාපෘතිය නවතා දමනු ලැබුෙව්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) මහජනතාවෙග් යහපත උෙදසා  ෙතෝප්පූර් උප 
කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවක සංඛ්යාව වැඩි කර 
එමඟින් වැඩිපුර ෙසේවයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், ேதாப் ர் உப 

பிரேதச ெசயலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனத்தின் நிரந்தர மற் ம் பதில் 
கடைமயாற் கின்ற பணியாட்ெடாகுதியினாின் 
தகவல்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அ வலகம் ெபா  மக்க க்கு 
ஆற் ம் ேசைவ யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உள்நாட்  அ வல்கள் அைமச்சினால் 
அறிவிக்கப்பட்ட LGN அபிவி த்தி க த்திட்டம் 
ேதாப் ர் உப பிரேதச ெசயலகத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ன்னாள் மாவட்ட ெசயலாளாினால் 
திட்டமிட்  ேமற்ப  க த்திட்டம் 
நி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ெபா மக்களின் நலைன ன்னிட்  ேதாப் ர் உப 
அ வலகத்தின் பணியாட்ெடாகுதியினாின் 
எண்ணிக்ைகைய அதிகாித்  அதன் லம் ேமலதிக 
ேசைவையப் ெபற் க் ெகா க்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

(i)  the date of establishment of Thoppur Sub-
divisional Secretariat in the Trincomalee 
District;  

(ii)  the details of the permanent staff and the 
acting staff working at the aforesaid 
secretariat; and 

(iii) the nature of the services the aforesaid 
secretariat offers to the public?  

(b) Will he also inform this House- 

(i)  the reasons as to why the LGN 
Development Projects announced by the 
Ministry of Home affairs are not 
implemented by Thoppur Sub-divisional 
Secretariat; and  

(ii)  whether the former District Secretary 
stopped that project in a planned manner? 

(c) Will he state whether action will be taken to 
increase the cadre of  Thoppur Sub-
divisional Secretariat in order to provide more 
services through that office in the interest of the 
public?  

(d) If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2007.01.27 (ඇමුණුම 01හි සඳහන්ව ඇත.)  

 (ii) සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්  - 01 (සතියකට දින 03) 

  රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර - 02 

  කාර්යාල කාර්ය සහායක         - 01  

                               (ඇමුණුම 02හි සඳහන්ව ඇත.) 

(iii)  ෙතෝප්පූර් පෙද්ශෙය් මහජන ඉල්ලීම් ලබා ෙගන මුතූර් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ෙයොමු කිරිම සහ 
මහජන ගැටලු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සමඟ 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම. (ඇමුණුම 03හි සඳහන්ව ඇත.)  

   
ඇමුණුම් සියල්ල සභාගත* කරමි.  

(ආ) (i) ෙමම කාර්යාලය මුතූර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ම 
උප කාර්යාලයක් වන බැවිනි. 

 (ii) නැත. 

(ඇ) එවැනි අවශ්යතාවක් දැනට පැන නැගී නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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_______________________________ 

*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය, 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාපනෙය් "ආවා" කණ්ඩායම ෙහේතුෙවන්  පැන නැඟී 

ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය 
யாழ்ப்பாணத்தில்  'ஆவா' கு வினால் எ ந் ள்ள 

சிக்கலான நிைலைம 
PROBLEMATIC SITUATION ARISEN IN JAFFNA  DUE TO "AVA" 

GROUP 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය පෙද්ශෙය් "ආවා" නමින් 

කියාත්මක වන කණ්ඩායම සම්බන්ධෙයන් පැන නැඟී ඇති 
ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි.  

 
පසු ගිය දා යාපනෙය් දී ෙමෝටර් සයිකලයක ගමන් ගත් සරසවි 

සිසුන් ෙදෙදෙනකුට ෙපොලීසිය විසින් ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීෙම් 
සිදුවීම පිළිබඳව කරන ලද පැහැදිලි කිරීමකදී නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත්යවරයා උතුෙර් "ආවා" නමින් සන්නද්ධ 
කණ්ඩායමක් ෙමෝටර් සයිකල්වලින් සැරිසරන බව පළමුවරට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කළා.  

 
එම කණ්ඩායමට හමුදාෙව් ඇතැම් ෙකොටස් සමඟ 

සම්බන්ධයක් ඇති බව තමන් දන්නා බව ආණ්ඩුෙව් සම කැබිනට් 
මාධ්ය පකාශකවරෙයකු පසු ගිය ෙදවැනි දා පැවැති කැබිනට් මාධ්ය 
හමුෙව්දී පකාශ කරනු ලැබුවා. ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් 
මාධ්ය පකාශකවරයා කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් මතය පකාශ කරන 
ෙකනා. ඔහු විසින් පකාශයට පත් කළා, "ආවා" කියන්ෙන් 
සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් නම් ඔවුන් පසු ගිය කාලෙය් හමුදාව 
මැදිහත් වී ෙගොඩනගන ලද සංවිධානයක් බව. ගරු 
කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා තමයි 
ෙමෙහම කියන්ෙන්. ෙම්ක බරපතළ ෙවන්ෙන් ඒකයි. ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩු මැදිහත් වී ෙම් ආකාරෙය් අතුරු හමුදා පවත්වා ෙගන ගිය  
ඉතිහාසයක් අපට තිෙබනවා. "පා" කල්ලිය ෙගොඩනැගුවා; "කහ 
බළල්ලු" කියා සංවිධාන ෙගොඩනැගුවා. ඒ ඔක්ෙකෝම 
ෙගොඩනැඟුෙව්, ආණ්ඩුව මැදිහත් වී අතුරු හමුදාවන් ෙලසින්. ඒ 
නිසාම තමයි ෙම් පශ්නය බරපතළ ෙවන්ෙන්.  

 
ෙදවැනි දා පැවැති කැබිනට් මාධ්ය හමුෙව්දී එෙහම පකාශ 

කළත්, මීට පසු අවස්ථා ෙදකකදී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාද, 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යවරයාද එම කණ්ඩායමට හමුදාව සමඟ 
කිසිදු සබඳතාවක් නැති බව කියා සිටියා. ගරු රුවන් විජයවර්ධන 
මැතිතුමනි, ෙම්කට හමුදාෙව් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ කියා  
ඔබතුමා  බියගම පෙද්ශෙය් පැවැති රැස්වීමකදී  පකාශ කරලා 
තිබුණා, මම දැක්කා. එතෙකොට කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා තව 
එකක් කියනවා. පසු ගිය 06වැනිදා ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයා නැවතත් විෙශේෂ නිෙව්දනයක් නිකුත් කරමින් 
තමන්ෙග් මුල් අදහස නැවත තහවුරු කර සිටියා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය ගරු 

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කරපු පකාශයකුත් මම දැක්කා. 
එතුමා පකාශ කරනවා, ෙමම "ආවා" සංවිධානයට හමුදාෙව් 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා නම්, එයට හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයාෙග් සම්බන්ධයක් තිෙබන බව. ෙම්ක ඉතාමත් 
බරපතළ තත්ත්වයක්. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු උතුෙර් යම් අතුරු 
හමුදාවක් ෙගොඩ නඟා තිෙබන බවත්, එයට හමුදාවන්ෙග් 
සබඳතාවන් තිෙබන බවත්, පකාශ කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමා ෙම්ක පතික්ෙෂේප 
කර තිෙබනවා.  
 

යම් සිදුවීමකදී පුද්ගලයින්ට විවිධ අදහස ්තිබිය හැකි නමුත්, 
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් පකාශ නිකුත් කිරීෙම්දී ෙපෞද්ගලික අදහස් 
ෙනොව ආණ්ඩුෙව් අදහස පකාශ වනු ඇතැයි ජනතාව අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා ෙම්ක කිව්වාම ටික 
දවසක් යනකම් ජනතාව හිතාෙගන ඉන්නවා, "ආ! එෙහනම් 
ෙම්කට හමුදාෙව් සම්බන්ධයක් තිෙබනවා" කියලා. හැබැයි, 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යවරයා ඒක පතික්ෙෂේප කළාම ජනතාව 
හිතනවා, "ආ! එ ෙහනම් එෙහම නැතිව ඇති" කියලා. එෙහම 
ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, ජනතාවට නිවැරදි මතයක් ආණ්ඩුව විසින් 
ලබාදිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ "ආවා කල්ලිය" 
හමුදාවට ෙහෝ හමුදාෙව් ඇතැම් නිලධාරින්ට සම්බන්ධ බවට 
සබඳතා ඇති බවට අදහසක් පකාශයට පත්වීෙම්දී එය ෙකෙරහි 
මහජන අවධානය ෙයොමු වීම අතිශය සාධාරණ වන අතර, විවිධ 
අරමුණු ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙමවැනි පකාශ බරපතළ බවට 
සැකයක් නැහැ. එෙසේම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ද, 
ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යවරයා ද "ආවා කල්ලිය'' සමඟ 
හමුදාෙව් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති බව පවසා තිෙබනවා. ඔවුන් 
ෙමම කරුණු පවසන්ෙන් කවුරුන් විසින් තහවුරු කරන ලද 
කරුණු අනුවදැයි අපැහැදිලියි. 
 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 
 

01.  "ආවා කල්ලිය'' සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට ෙසොයාෙගන 
ඇති කරුණු ෙමොනවාද? 

02. "ආවා කල්ලිය'' හමුදාවට ෙහෝ හමුදාෙව් ඇතැම් 
නිලධාරින්ට සම්බන්ධ බවට සබඳතා ඇති බවට කැබිනට් 
මාධ්ය පකාශකවරයා විසින් පවසා ඇත්ෙත් ඇයි, එය 
ආණ්ඩුෙව් මතය ද, ඒ කුමන කරුණු පදනම් කරෙගනද? 

03. එම කල්ලිය සමඟ හමුදාවට සම්බන්ධයක් නැතැයි 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යවරයා විසින් පවසා ඇත්ෙත් 
කුමන කරුණු පදනම් කරෙගනද? 

04.  ෙමම පරස්පර අදහස් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් මතය 
කුමක්ද? 

කියලා දැනගන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම කාලය ලබාදීම පිළිබඳව.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර මා  පකාශ කළා වාෙග්ම,  

''ආවා ගෘප්'' කියන්ෙන් උතුෙර් ෙමෝටර් සයිකල් කල්ලියක් බව 
පැහැදිලිව කියන්නට පුළුවන්. යම් කිසි කාලයක් තුළ ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට හිරිහැර කරමින්, කප්පම් ගනිමින් එවැනි ව්යාපාරයක් 
 ෙගන යන ෙමෝටර් සයිකල් කල්ලියක්. ඒ නිසා තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි මම පැහැදිලිව කිව්ෙව්, ෙම්ක හමුදාෙවන් 
ෙමෙහයවන කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි කියා. අෙප් යුද හමුදාවට 
කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ ෙමවැනි කල්ලියක් ෙමෙහයවන්නට. 
මම හිතන්ෙන් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් පකාශයත් වැරදි 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, එතුමා කිව්ව විධියට- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ පකාශ ෙදකම හරි ෙවන්න බැහැ. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මම 

හිතන්ෙන්, සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා මීටත් වඩා - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාට පස්ෙසේ එතුමාට අවස්ථාවක් 

ලබා ෙදන්නම්. 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
 දැනට අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන ''ආවා'' කල්ලිෙය් තුන් 

ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක් හමුදාෙව් නිලධාරිෙයක් හැටියට ෙසේවය 
කර තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයාෙගන් පශ්න කරන ෙකොට කියන්ෙන් 
හමුදාෙවන් දැන් අයින් ෙවලා කියලායි. ඔහු දමිළ ජාතිකෙයක්. යම් 
කිසි කාලයකදී හමුදා නිලධාරිෙයක් හැටියට වැඩ කරලා, පසුව 
හමුදාෙවන් අයින් ෙවලා, ෙම් කල්ලියත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා 
වැඩ කරලා තිෙබනවා. සමහර ෙව්ලාවට එවැනි ආකාරයට 
හමුදාෙව් හිටිය නිලධාරින් ෙම් කල්ලියත් එක්ක වැඩ කරන්න 
ඇති, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ ගැන තවමත් පරීක්ෂණ පවත්වා 
ෙගන යනවා. මා හිතන්ෙන් සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
තවත් පැහැදිලි කරයි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහු හමුදා රාජකාරිෙය් නිරතව සිටින අෙයක්ද, ෙසේවෙයන් 

විශාම ෙගොස් සිටින ෙකෙනක්ද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
''හිටපු'' කියලායි කිව්ෙව්. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
දැනට අත් අඩංගුවට අරෙගන සිටින පුද්ගලයාෙගන් පශ්න 

කරන ෙකොට ෙහළි වුෙණ් ඔහු විශාම ෙගොස ් නැති, deserter 
ෙකෙනක් හැටියටයි.  

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

Hon. State Minister, have you finished your clarification? 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
මමත් ෙමය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක හමුදාව 

ෙමෙහයවන කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
නමුත්, හමුදාෙව් හිටපු නිලධාරින් ෙම්කට එකතු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියන කාරණයත් ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. ෙමයට සම්බන්ධ එක් 
අෙයක් අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. තවත් අය ෙම් කල්ලියට 
හවුල්ද කියා අප පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 

අහපු පශ්නෙය් පළමුවැනි ෙකොටසට මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
 
එතුමා අහන්ෙන්, ''ෙමොනවාද ෙම් කණ්ඩායම ගැන ෙසොයා 

ෙගන තිෙබන කරුණු'' කියලායි. යාපනෙය්, ඉනුවිල්හි පිහිටි 
අම්මාන් ෙකෝවිෙල් 2011 වර්ෂෙය් පැවති උත්සවයකදී පාර්ශ්ව 
ෙදකක් අතර ඇතිවූ ගැටුමකින් පසුව එක් පාර්ශ්වයක් තම 
පතිවාදීන්ට පහරදීම සඳහා කණ්ඩායමක් ෙලස ඒක රාශී වී ඇත. 
පසුකාලීනව එම  තරුණ පිරිස යාපනය පෙද්ශෙය් මැර කියාවන්හි 
නිරත වීමට ෙපළඹී ඇති අතර, ඔවුන් ''ආවා කණ්ඩායම'' ෙලස 
හැඳින්වීමට පටන් ෙගන ඇත. එහි නායකයා ෙලස කණ්ණගි 
අම්මන් ෙකෝවිල අසල ඉණුවිල්, බටහිර ඉණුවිල්හි පදිංචි කුමෙර්ස් 
රත්තිනම් විෙනෝදන් ෙනොෙහොත් "ආවා" යන අය කටයුතු කර ඇති 
අතර ඔහු ෙම් වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටී. එම 
සංවිධානෙය් බහුතර සාමාජිකත්වය වයස අවුරුදු 18-25 අතර 
තරුණ අයයි. එම කණ්ඩායෙම් තරුණ පිරිස විසින් යාපනය 
අර්ධද්වීපය තුළ යාපනය, ෙකෝපායි, චුන්නාකම්, චාවකච්ෙච්රි, 
මනිපායි යන ෙපොලිස් වසම්වල හා උතුර පළාත තුළ විවිධ 
ෙකොල්ලකෑම් හා විශ්වවිද්යාල සිසුන් බිය වද්දා පහර දීම්, ෙවළඳ 
ව්යාපාරිකයන් බිය වද්දා කප්පම් මුදල් ගැනීම් වැනි අපරාධ සිදු 
කර ඇති බවටත්, මුල් කාලෙය්දී ෙමම අපරාධ කණ්ඩායම විසින් 
තරුණ මානසිකත්වයක් සමඟ වීරත්වය ෙපන්වීම සඳහා සමාජෙය් 
කැපී ෙපනීමට විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට හා විවිධ පුද්ගලයන්ට පහර 
දීම් සිදු කර ඇති බවටත් ෙතොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.  ඔවුන්ෙග් 
එම කියාකාරකම් තුළින් අසරණ පවුල්වල තරුණයන් සමාජය 
තුළ කැපී ෙපනීම සඳහා එම කණ්ඩායම ෙවත සම්බන්ධ 
කරගැනීමක් කර තිෙබනවා.  

 
පසුගිය කාලය තුළ ෙමම කණ්ඩායම විසින් ෙකොන්තාත් 

කමයටත් අපරාධ සිදු කළාය කියන ෙතොරතුරු ෙසොයාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අය ව්යාපාරිකයන්ෙගන් කප්පම් ගැනීම ආදි 
කටයුතුවල ෙයදී තිෙබනවා. එම කණ්ඩායමට අයත් සාමාජිකයන් 
විවිධ අපරාධයන්ට අදාළව අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කිරීමත් කර තිෙබනවා. අධිකරණය මඟින් ඔවුන් 
බන්ධනාගාරගත කර ඇප මත මුදා හැර තිෙබන අවස්ථා 
තිෙබනවා. වැරැදිකරු කර, දඩ මුදල් නියම කර තිෙබනවා. ඒ දඩ 
මුදල් ෙගවීෙමන් පසු ඒ කටයුත්ත සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් බන්ධනාගාරගතව සිටින අවස්ථාෙව්දී දරුණු 
ගණෙය් අපරාධ කරපු සිරකරුවන් සමඟත් යම් යම් 
සම්බන්ධතාවන් ෙගොඩ නඟාෙගන පිටතට ආ විට ඒ සම්බන්ධතා 
මත තවත් කටයුතුත් කර තිෙබනවා.  

 
ඒ පිරිස 62ක් පමණ වනවා කියා තමයි දැනට හඳුනාෙගන 

තිෙබන්ෙන්. ඒ අය අතරින් 38ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබනවා. හයෙදෙනකු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කටයුතු 
කරෙගන යනවා. තිස්ෙදෙදනකු සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ කියා 
මාර්ගවලට ගිහින් තිෙබනවා. එහි වර්තමානෙය් කටයුතු කරන 
පධාන නායකයන්ය කියා සිතන අටෙදෙනකු ෙසොයමින් 
පවතිනවා. එහි අලුත් නායකෙයක් ඉන්නවා. ඒ, මුල්ම නායකයා 
බන්ධනාගාරගත වී සිටින නිසායි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය තමයි එහි වර්තමාන තත්ත්වය. 

ඒ අය සමාජය තුළ තස්තවාදි කියාවලට ෙපළඹී ඇති බවක් 
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ෙනොෙවයි කිසිෙසේත් දකින්න තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් අෙත් ෙගොඩක් 
සල්ලි ති ෙබනවා. ඒ අයට මුදල් ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශගතව ඉන්න 
ඥාතීන්ෙගන් කියලායි අපි හිතන්ෙන්. ඒ සියලුම තරුණ අය අතෙර් 
නවීන පන්නෙය් ෙමෝටර් සයිකල් තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
පළමුවන කඩුව ලැබී තිෙබන්ෙන් දකුණු ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ආපු 
සාමාජිකෙයකුෙගන්; බසීලෙයන්ද ෙකොෙහේද ෙගනාපු කඩුවක්. ඒ 
අනුව ඒ ෙගොල්ලන් ෙමෙහේ කම්හල්වලින් තවත් කිහිපයක් 
නිර්මාණය කරවාෙගන තිෙබනවා. ඒක කරන්න බැහැ කියා කියපු 
අවස්ථාෙව්දී ඒ කම්හල්කරුවා කපා-ෙකොටා දමපු අවස්ථාවකුත් 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් විමර්ශන 
කටයුතු කරෙගන යනවා. මම හිතන විධියට රුවන් විජයවර්ධන 
රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙදවන සහ තුන්වන පශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, එතුමා සඳහන් කළ යුද හමුදාෙව් 
සාමාජිකයා ගැන. ඔහු යුද හමුදාෙව් ස්ෙව්ච්ඡා විදුලි හා යාන්තික 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා ෙරජිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළ ෙකෙනක්. දැනට 
මාස ගණනාවක ඉඳලා ෙසේවයට වාර්තා කරලා නැහැ. ඔහු 
deserter ෙකෙනක් වශෙයන් තමයි හමුදාව තුළ හැඳින්ෙවන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි පසුබිම. අපි ඒ විමර්ශන කටයුතු කරෙගන යනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් මීට අදාළව 

විමර්ශන ඒකක -ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ හමුදාෙව් ෙහෝ- විමර්ශනයක් 
කරමින් තිබියදී ආණ්ඩුෙව් මාධ්ය පකාශකවරෙයක් හැටියට 
කටයුතු කරන රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා -ෙම්ක යම් 
ෙකෙනක් රැස්වීමකදී ෙහෝ ගෙම් සාකච්ඡාවකදී කියපු සරල ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.- කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී -
සාමාන්ය මාධ්ය සාකච්ඡාවක් වාෙග් ෙනොෙවයි. කැබිනට් තීරණ 
දැනුම් ෙදනවා කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරනවා 
කියන එකයි.- ෙම්කට හමුදාෙව් සබඳතාවක් තිෙබනවා කියලා 
කියපු එක ගැනයි. ඒක අතිශය බරපතළයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඒකට තවත් දිගුවක් හැටියට පාෙද්ශීය සංවර්ධන ඇමතිතුමා 
කිව්වා, "ඒකට එෙසේ සබඳතාවක් තිෙබනවා නම් එය ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ විසින් නිර්මාණය කළ යුතුයි." කියලා. එතෙකොට ඒක 
තවත් බරපතළයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නෙයනුත් ඔබතුමා ඒ 

පිළිබඳව ඇහුවා.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට තවම හරි පිළිතුරක් ලැබුෙණ් 

නැහැ. ඇයි, කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා එවැනි පකාශයක් 
කෙළේ කියලා අපි දැන ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම හිතන විධියට ගරු අමාත්යතුමා වර්තමාන තත්ත්වය 

පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. ෙම්ක පතිපත්තිමය පශ්නයක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා සාකච්ඡා කරලා- 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම හිතන විධියට රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා ඒකට 

තුඩු දුන් ෙහේතුව ගැන- එතුමා ෙදවන සහ තුන්වන පශ්නවලට 
පිළිතුරු දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන් පතිපත්තිමය පශ්නයක්. මම හිතන 

විධියට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ෙවයි. 

 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම.  ගරු 

එස්.එම්.මරික්කාර් මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS  

 
 

 "ද ඉන්සට්ිටියුට් ඔෆ ්සර්ටිෆයිඩ්  පබ්ලික් 
එකවුන්ටන්ට්ස ් (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත  
த இன்ஸ்ாிாி ட் ஒவ் ேசர் ைபட் பப்ளிக் 

எக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 

(INCORPORATION) BILL  
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Institute of Certified Public Accountants."  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

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

ෙකටුම්පත ජාතික පතිපත්ති  හා ආර්ථික කටයුතු  අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

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

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 
the Minister of National Policies and Economic Affairs  for 
report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

කටයුතු. 
 

අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1.  විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත, 2017 - ෙදවනවර කියවීෙම් විවාදය. ෙතවන ෙවන් 
කළ දිනය.  විවාදය ආරම් භ කරන්ෙන් ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් 
මහතා. 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී   

ඊට අදාළ පශන්ය [ෙනොවැම්බර් 10] 

'“නත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු  රවි 
කරුණානායක මහතා]  

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ நவம்பர் 10 ] 

"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 
ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ] 

வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - 

[10th November] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon.  

Ravi Karunanayake ] 

Question again proposed. 
 
 

[ .ப. 10.19] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 2017ஆம் ஆண் க்கான 

வர  ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாவ  வாசிப் மீதான 
விவாதத்திேல எனக்குப் ேபசுவதற்கு ேநரத்ைத ஒ க்கித் 
தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 

த்தம் வைடந்  ஏழைர வ டங்கள் நிைறவைடந்த 
பின்ன ம், பா காப் ச் ெசலவினம் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் குைறக்கப்பட் ப்பதாகக் காட்டப்பட் ந்தா ம், 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்ச க்குாிய ெசலவினங்கள் 
வழைமேபாலேவ அதிகாிக்கப்பட் ப்ப  கசப்பான ம் 
வ த்தத்திற்குாிய மாகும். இன்  பாாிய நிதி ெந க்க க்கு 
உள்ளாகியி க்கும் எம  நா  சர்வேதசக் கடைன 
அைடப்பதற்ேக தள்ளா க்ெகாண் க்கின்ற . உள்நாட்  
உற்பத்தியில் 80 தம் ெவளிநாட் க் கடன்க க்கான 
வட் க்குப் ேபாக, மிகுதி 20 தத்தில் இந்த நாட்ைட 
அரசாங்கம் எவ்வா  அபிவி த்தி ெசய்யப்ேபாகின்ற ? 
இதனால் மீண் ம் உலக வங்கியிடம் கடன்! உலக வங்கியின் 
ஆேலாசைனக்ேகற்ப ஒ  வர  ெசல த் திட்டம்! இதேனா  
இலங்ைக அரசாங்கம் அபிவி த்தி பற்றி ேபசுகின்ற  என்றால் 
அ  மக்க க்கு நம்பிக்ைகயளிக்கும் ெசயற்பாடல்ல. நாட் ல் 

அபிவி த்தி ஏற்பட ேவண் மானால் நாட் ள்ள 
பிரச்சிைனகள் சாியான ைறயில் அ கப்பட்  தீர்வளிக்கும் 
வைகயில் ைகயாளப்பட ேவண் ம். த்தம் வைடந்  
ஏழைர வ டங்க க்குப் பின்ன ம் தமிழ்த் ேதசிய 
இனப்பிரச்சிைன என்ப  தீர்க்கப்படாத ஒன்றாகேவ 
இ க்கின்ற . 

 
இன்  நாட் ல் இரா வ ஆக்கிரமிப்  ஒ றம்! தமிழ் 

மக்களின் காணிகைளச் சூைறயா தல் என்ப  
இன்ெனா றம்! வடக்கு, கிழக்கில் சிங்கள ெபௗத்த 
ேமலாதிக்கத்ைத நி வதற்கான ெசயற்பா கள் 
மற்ெறா றம்! அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல பற்றி எ வித 
ஆக்க ர்வமான சிந்தைன ம் இல்லாத சூழல்! காணாமல் 
ேபாகச்  ெசய்யப்பட்ேடார் ெதாடர்பாக ம் கடத்தப்பட்ேடார் 
ெதாடர்பாக ம் ைக  ெசய்யப்பட்ேடார் ெதாடர்பாக ம் 
எந்தவிதமான ெபா ப் க் கூற மற்ற ஓர் அரசாங்கம் 
ஆட்சிபீடத்தில் இ க்கின்ற நிைல! த்தக் குற்றங்கள் 
ெதாடர்பாகச் சர்வேதச நீதிபதிகள் மற் ம் சட்டத்தரணிகளின் 
உதவி டன் ெசயற்ப ம்ப  ஐ.நா. மனித ாிைம 
ஆைணயகத்தில் தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்டேபாதி ம் 
அதைன நிராகாிக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் இன்  வைரயில் 
அாியாசனத்தில் இ க்கின்ற அவலம்! இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயில் தமிழ் மக்கைளத் ெதாடர்ச்சியான ஓர் 
அடக்கு ைறக்குள் ைவத் க்ெகாண்  இனங்க க்கிைடயில் 
நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுவ ம் நாட் ன் அபிவி த்தி பற்றிப் 
ேபசுவ ம் அர்த்தமற்ற ஒ  ெசயற்பாடாகும். 

 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பல இனங்கள், பல 

ெமாழிகள், பல மதங்கள் என ஒ  பன்ைமச் ச தாயம் உள்ள 
நாட் ல் குறிப்பாக, ஆயிரக்கணக்கான வ டங்களாகப் பல 
இனத்தவர் ஒன்றாக இ க்கின்ற நாட் ல், அவர்க ைடய 
வரலாற் த் ெதான்ைம, அந்த இனங்களின் பா காப் , 
தனித் வம், அவர்களின் இ ப்  என்பவற்ைறப் 
பா காக்கக்கூ ய வைகயிலான ஓர் அரசியல் சாசனம் 
உ வாவதன் அ ப்பைடயில்தான் இனங்க க்கிைடயிலான 
நல் ணக்கம் என்ப  ஏற்பட ம். ஆனால், நல்லாட்சிைய 
நிைலநி த் வதற்காக ஆட்சிபீடேமறிய ேதசிய அரசாங்கம் 
என்  ெசால் க்ெகாள்கின்ற ஆட்சியாளர்கள், இந்த நாட் ல் 
தம  உாிைமக க்காகப் பல வ ட காலமாகப்  ேபாரா ப் 
பல இலட்சம் உயிர்கைள இழந்தி க்கும் ஒ  ச தாயத்ைத, 
இன் ம் இரா வ ஆக்கிரமிப் க்குள் ைவத்தி க்க ேவண் ம் 
என்ேற சிந்திக்கின்றார்கள். இன் ம் தமிழர்களின் இ ப் க்கு 
ேவட்  ைவக்க யல்கின்றார்கள்; அவர்கள  தனித் வத்ைத 
இல்லாெதாழிக்கச் ெசயற்ப கின்றார்கள். ஆட்சியில் இ க்கும் 
நீங்கள் இவ்வா  ெதாடர்ச்சியாகச்  ெசயற்ப ர்களானால், 
இந்த நாட் ள்ள ேதசிய இனங்க க்கிைடயில் 
நல் ணக்கம் எவ்வா  உ வாகும்? அ  மாத்திரமல்லாமல், 
உங்க ைடய ெசயற்பா கள் ஒவ்ெவான் ம் தமிழ் மக்களின் 
பாரம்பாிய மியில் சிங்கள ெபௗத்த ேமலாதிக்கத்ைத 
நி வதற்கான அ ப்பைடைய ைமயப்ப த்திய திட்டமிட்ட 
ெசயற்பா களாகேவ அைமந்தி க்கின்றன. 

 
இன்  தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற இறக்காமம், 

மாணிக்கமைலயில் த்தர்சிைல! தமிழ் மக்கள் ெசறிந்  
வாழ்கின்ற தி ேகாணமைல சாம்பல் தீவில் த்தர்சிைல! 
வடக்கு மாகாணம் வ ம் திய திய விகாைரகள்! திய 

திய த்தர் சிைலகள்! இரா வ அதிகாாிகளின் ெபயர்களில் 
திக க்குப் ெபயர்கள்! தமிழ் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ம் 

ெபா ளாதாரத்ைத ம் சீர்குைலக்கக்கூ ய வைகயில் 
சட்டவிேராதமான ைறயில் வடக்கு, கிழக்குக் கட ல் 
சிங்கள மீனவர்களின் மீன்பி  ைறகள் ைகயாளப்படல்! 
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இைவெயல்லாம் அரசாங்கத்தின் சிங்கள ெபௗத்த ேமலாதிக்க 
சிந்தைனைய ம் இ ெவா  ெபௗத்த நா ; தமிழர்கள் 
உள்ளிட்ட ஏைனயவர்கள் தமக்கு அடங்கி இரண்டாம் 
தரப்பாகேவ என் ம் இ க்க ேவண் ம் என்ற 
ெப ம்பான்ைமயின எண்ணப்பாட்ைட ம் பகிரங்கமாகேவ 
பைறசாற்றி நிற்கின்றன. 

 
அரசாங்கத்தின் இவ்வாறான ெசயற்பா க க்கு 

எதிராகேவ யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த ெசப்ெரம்பர் மாதம் 
24ஆம் திகதி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந் ெகாண்ட 
'எ க தமிழ்' ேபரணி  நைடெபற்ற . அத்தைகய 
பிரமாண்டமான எ ச்சிைய உதாசீனம் ெசய்  நீங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் உங்கள  சிங்கள ெபௗத்த ேமலாதிக்க 
நிகழ்ச்சிநிர ல் உ தியாக இ ப்பீர்களாயின், நீங்கள் 
இனங்க க்கிைடயில் நல் ணக்கத்ைத உ வாக்கு ர்கள் 
என்  எப்ப  நம்ப ம்? ெவ மேன சிங்கள, தமிழ் 

ரர்க க்கிைடயிலான கால் பந்தாட்டப் ேபாட் க ம் 
அல்ல  சிங்கள, தமிழ் கலாசார விழாக்க ம் மட் ம் 
இனங்க க்கிைடயில் நல் ணக்கத்ைத உ வாக்கிவிடா . 
ேதசிய இனப்பிரச்சிைனயின் ஆணிேவர் என்ன என்ப  
இன்ன ம் உங்க க்குப் ாியாவிட்டால் நீங்கள் மீண் ம் 
மீண் ம் தவ  ெசய்கின்றீர்கள் என்ேற அர்த்தமாகும். 
       

இந்த நாட் ன் ர் கக் கு களில் ஒன்றான தமிழ் மக்கைள 
சமத் வமான கு மக்களாக ஏற் க்ெகாண் , 
அதன ப்பைடயில் அவர்க க்கும் இந்த நாட் ன் 
ஆட்சி ாிைமயில் பங்கி க்கின்ற  என்பைத ம் வடக்கு, 
கிழக்கு என்ப  அவர்களின் ர் கத் தாயகம் என்பைத ம் 
ஏற் க்ெகாண் , வடக்கு, கிழக்கிற்கான ஒ  சுயாட்சிைய 
உ வாக்குவ ம் தம  பிரேதசத்தி ைடய சகல 
அபிவி த்திகைள ம் பா காப்ைப ம் சட்டம், ஒ ங்ைக ம் 
அவர்கேள கவனிக்கக்கூ ய வைகயில் அதிகாரங்கைளப் 
பகிர்ந் ெகாள்வதற்கு ஏற்பா  ெசய்வ ம்தான், இந்த நாட் ன் 
நிைலயான அைமதிக்கும் இனங்க க்கிைடயிலான 
நல் ணக்கத்திற்கும் அபிவி த்திப் பாைதயில் ன்ேனாக்கி 
நகர்வதற்குமான வழி ைறகளாகும்.  
 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  பாாிய த்தம் 
நிகழ்ந் , இலட்சக்கணக்கான மக்கைள இழந் , பாாிய 
அழி கள் ஏற்பட் , ெபா ளாதாரத்தில் டங்கிப் 
ேபாயி க்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்திக்கு உங்களிடம் 
சிறப்பான திட்டங்கள் ஏதாவ  உண்டா? இரா வத்திற்கும் 
அரசாங்கத்தின் அதி ச்ச பதவிகளில் இ ப்பவர்க க்கும் 
பல்லாயிரம் ேகா  பாையத் ெதாடர்ந்  ஒ க்கிவ ம் 
நீங்கள், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக க்கு எத்தைன 
ஆயிரம் ேகா ைய அதிகாித்  வழங்கி ள்ளீர்கள்? எத்தைன 
சத தத்ைத அதிகாித்தி க்கின்றீர்கள் என்பைதக் 
கூற மா? அதற்கு ஒ ேபா ம் உங்களால் நியாயமான 
பதிைல அளிக்க யா . அத்தைகய நிைலயில்தான் 
உங்கள  வர  ெசல த் திட்டத்ைத நாம் பார்க்கின்ேறாம். 
உதட்டளவில் "மக்கள் வர  ெசல த்திட்டம்" என்  அ க்க  
கூ ம் உங்க க்ேக இ  ெவட்கமாக இல்ைலயா?  
 

மனிதாபிமான நடவ க்ைககள் என்ற ேபார்ைவயில் 
ன்ென க்கப்பட்ட த்தம் காரணமாக கு ம்பத் 

தைலவர்கைள இழந்த எண்பதாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
ெபண்கைளத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கள் வடக்கு, 
கிழக்கில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றன. வாழ்வாதாரங்கைளக் 
கட் ெய ப்பக்கூ ய இலட்சக்கணக்கான மக்கைள வடக்கு, 
கிழக்கு இழந்தி க்கின்ற . பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், 

வதிகள் மற் ம் ெபாிேயார்கள் அங்க ன ற்றி க் 
கின்றார்கள். இன் ம் பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்ைதகள் 

அநாைதகளாக நிர்க்கதிக்குள்ளாகி ள்ளனர். இவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரம், பா காப் , கல்வி, சுகாதாரம் என்பவற் க்காக 
என்ன விதமான பிரத்திேயகத் திட்டங்கைள நீங்கள் 
வகுத் ள்ளீர்கள்? இந்த நாட் ள்ள ஒவ்ெவா  தமிழ் மக ம் 
வாி ெச த் கிறான் என்பைத ம் தங்களின்மீ  சப்பட்ட 
ஒவ்ெவா  குண் ற்கும்கூட அவர்கள் வாி 
ெச த்தி ள்ளார்கள் என்பைத ம் மறந் விடாதீர்கள். 
அ மட் மன்றி, தமிழர்கைளக் ெகால்வதற்காக வாங்கிய த்த 
விமானங்கள், த்த தாங்கிகள், படகுகள், கப்பல்க க்காக 
அரசாங்கம்  ெச த்தேவண் ய கட க்கு தமிழ் மக்க ம் வாி 
ெச த்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். நீங்கள் விதித் ள்ள 
தற்ேபாைதய அதிகாித்த ‘வற்’ வாிைய ம்கூட த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க ம் கட் க்ெகாண் தான் 
இ க்கின்றார்கள். உலகெமல்லாம் ெசன்  நல்லாட்சிையப் 
பற்றி ேபசிவ ம் நீங்கள், இந்த நிைலைமகைளப் பற்றி 
எப்ெபா தாவ  சிந்தித்த ண்டா?குைறந்தபட்சம் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்க க்கு அதிகள  நிதிைய ஒ க்கி, 
பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க க்கான னர்வாழ்  

யற்சிகைளச் ெசய்வதற்குக்கூட நீங்கள் தயங்குவ  ஏன்?  
 

சிங்கள ெபௗத்த ேமலாதிக்கத்திற்கு எதிரான 
ப்பதாண் கால ஆ தப் ேபாராட்ட வரலாற்றில் தமிழ் ேபசும் 

ச கம் எத்தைனேயா இழப் க்க க்கு கங்ெகா த் ள்ள . 
அத்தைகய ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட அைனவ க்கும் உாிய 
நிவாரணம் வழங்கப்பட ேவண் ம். ஆனால் வடக்கு, கிழக்கில் 
நடப்ப  என்ன? வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
நிவாரணங்கைள எதிர்பார்த்தி க்கின்ற தமிழ் ச கம், அதி ம் 
குறிப்பாகப் ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண் ள்ள 
கு ம்பங்கள், தற்ேபா  மிக ம் சிக்கலான சூழ ல் சிக்கித் 
தவிக்கின்றன. ண்நிதிக் கடன் என்ற ெபயாில் திய வ வில் 
உயிைரப் பறிக்கும் ெபாறி ைறைய இந்த நல்லாட்சி 
உ வாக்கியி க்கின்ற . இந்தக் கடைன வழங்கும் நிதி 
நி வனங்கள் ெபண்கைள, குறிப்பாக கு ம்பத்தில் 
தைலைமத் வத்ைத ஏற் ள்ள வதிகைளேய அவற்றின் 
இலக்காகக் ெகாண் ள்ளன. தம  இலக்ைக எட் வதற்காகக் 
கடன் வாங்குவைத ஊக்கப்ப த் ம் இத்தைகயவர்கள், 
கடைனக் ெகா த் விட்  அதைனப் ெப வதற்காக மீண் ம் 
மீண் ம் அவர்கைளக் கடனாளியாக்குகின்றனர். கடைனத் 
தி ம்பச் ெச த் வைத ஊக்குவிப்பைத வி த் , அவர்கள் 
தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் நிைலைய ஏற்ப த் கின்றனர். 
கடைன அறவிடச் ெசல்பவர்கள் கு ம்பப் ெபண்களின் 
தனிைமைய ம் அவர்கள  இயலாைமைய ம் தமக்குச் 
சாதகமாகப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ற்ப கின்றனர்.  
 

இந்த இடத்தில் க்கிய விடயெமான்ைறச் சைபயி ைடய 
கவனத்திற்கு ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். சமீபத்தில் 
வ னியாவில் இரண்  இளம் தாய்மார் இத்தைகய ெகா ர 
வட் க் கைடக்காரர்கள் காரணமாகத் தற்ெகாைல 
ெசய் ெகாண் ள்ளனர். இதில் 23 வயேதயான ஒ  
ெபண்மணி தன  2 வய  ஆண் பிள்ைள டன் தற்ெகாைல 
ெசய் ெகாண் ள்ளார். அவ க்கு 5 வயதில் ஒ  ெபண் 
பிள்ைள ம் இ க்கின்றாள். அந்தப் ெபண் பிள்ைளயின் 
எதிர்காலத்திற்குப் ெபா ப் க்கூ பவர் யார்? மற்ெறா  
சம்பவத்தில் 15  மற் ம் 12 வய  ஆண் பிள்ைளகைளத் 
தவிக்கவிட்  தாய் தற்ெகாைல ெசய் ெகாண் ள்ளார். 
அன்ைனயின் அரவைணப்ைப இழந்  தவிக்கும் அந்தச் 
சி வர்களின் எதிர்காலம் இனி என்னவாகும்? என்பைத 
இந்தச் சைப சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கில் 
குறிப்பாக த்தத்தில் ெபாி ம் பாதிப் க்கைளச் சந்தித் ள்ள 
மக்கள் தம  ெகளரவத்ைதக் காத் க்ெகாள்ள ம் தம  
இயலாைமையக் க த்திற்ெகாண் ம் தற்ெகாைலையத் 
ெதாி ெசய்கின்றனர்.  
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இத்தைகய ந ன ெகாைலயாளிகளால் பல சி வர்கள் 
த்தமற்ற இந்தச் சூழ ம்கூட அநாைதகளாக்கப் 

பட் ள்ளனர். அதிக வட்  தத்திற்கு கடன் ெகா க்கும் 
இத்தைகய நிதி நி வனங்க க்கு தாம் வ ைமக் 
ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்கைளேய இலக்குைவக்கின்ேறாம் 
என்ப  ெதாியாதா? வன்னி மண்ணில் ஏராளமான தனியார் 
மற் ம் அரச வங்கிகள் இ க்ைகயில் இத்தைகய நிதி 
நி வனங்கள் எதற்கு? அவர்கள  வாழ்வாதாரத்திற்காகக் 
கடன்ெகா ப்பதாக இ ந்தால், வட்  தம் குைறவாக 
அல்லவா இ க்கேவண் ம்? இவர்களின் சுரண்ட க்கு எம  
ஏைழ மக்களா கிைடத்தார்கள்? ஆகேவ, இத்தைகய அைனத்  
நிதி நி வனங்க ம் வன்னி மண்ணி ந்  மட் மல்ல,  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ந் ம் அப் றப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். வாழ்வாதாரத்திற்கான உதவிகள் 
வங்கிகளி டாகேவ ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

 
கடன் ெகா க்கும்ேபா  அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 

கட் ெய ப் வதற்கான தலீ க க்ேக ெகா க்க 
ேவண் ம். அைனத்  மக்க ம் வர்த்தகத்தில் 
ைகேதர்ந்தவர்கள் இல்ைல என்பைத அரசாங்கம் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, திய வர்த்தக 
யற்சியாளர்கைள ஊக்குவிக்கும் வைகயில் இலகு தவைண 

அ ப்பைடயில் கடன்கைள வழங்கேவண் ம். மீளச் ெச த்த 
யாதவர்க க்கு உாிய ஆேலாசைனகைள வழங்கி, 

ேதைவப்ப மிடத்  ேம ம் உதவிெசய் , அவர்கள் கடைனத் 
தி ம்பச் ெச த் வதற்கு ஊக்கமளிக்க ேவண் ம். அவர்கள் 
கடைனப் ெப ம்ேபா , அதைன மீளச் ெச த்தாமல் 
ஏமாற்றேவண் ம் என்ற எண்ணத்தில் ெப வதில்ைல. 
அவர்களின் மேனாநிைலையப் ாிந் ெகாண்  வங்கிகள் 
ெசயற்ப வ  அவசியம். எக்காரணம் ெகாண் ம் அதிக வட்  

தத்தில் கடன்கைள வழங்கி, ெகாள்ைள இலாபம் ஈட் ம் நிதி 
நி வனங்கள் வன்னி மண்ணில் ெசயற்பட அ மதிக்கக் 
கூடா . இந்த நிைல ெதாடர்ந்தால் நாம் மக்கைள 
அணிதிரட் , திகளில் இறங்கிப் ேபாராடேவண் ய சூழல் 
எ வ  தவிர்க்க யாததாகிவி ம்.  
 

அ த் , ெகளரவ சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 

அ வல்கள் அைமச்சாிடம் நான் ெகா த்தி ந்த சில 
பாிந் ைரகள் இந்த வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவில் 
இைணக்கப்பட் ப்பைத வரேவற்கும் அேதேநரத்தில், அைவ 
எப்ெபா  நைட ைறக்கு வ ம் என்பைத 
அறிந் ெகாள்ள ம் வி ம் கின்ேறன். விவசாயத்ைத 
ந னமயப்ப த்தி அதைன ஒ  ெதாழிற்ேபட்ைடயாகப் 
பிரகடனப்ப த்த ேவண் ம் என் ம் மரக்கறிச் ெசய்ைகைய 
ஊக்குவித்  அதைன உள்நாட் ம் சர்வேதச ாீதியி ம் 
சந்ைதப்ப த் வதற்கும் விவசாயம் சாராத, சூழல் மாசைடயாத 
உற்பத்தி சார்ந்த ெதாழிற்சாைலகைள நி வதற்கும் 
சுற் லாத் ைறைய ஒ  ைறசார்ந்த ெதாழிலாகப் 
பிரகடனப்ப த்தி அதைன ேமம்ப த் வதற்கும் ெதாழில் ட்ப 
பயிற்சிகைள வழங்கி இைளய ச தாயத்தினர் 
தன்னம்பிக்ைக டன் திய ெதாழில் ைனேவாராகச் 
ெசயற்ப வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்  
ேகாாியி ந்ேதன். அைவகள் இந்த வர  ெசல த் திட்ட 

ன்ெமாழிவில் இைணக்கப்பட் ள்ளன. அைவ விைனத்திறன் 
மிக்க வைகயில் ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பைத இந்த 
உயாிய சைபயில் வ த் கின்ேறன்.  

 
வடக்கில் இ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

தாக்குத ன்ேபா  பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் உடற் 

பாகங்களில் உள்ள "ெஷல்" கள்கள் மற் ம் ப்பாக்கி 
ரைவகள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன உேலாகத் ண் கள் 
இன்ன ம் அகற்றப்படாமல் உள்ளன. அ குறித்  இந்த 
அைவயில் 2010ஆம் ஆண்  தல் ெதாடர்ந்  நாம் 
ெதாிவித்  வ கின்றேபாதி ம் ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககள் இந்த ஆட்சியி ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத நான் இந்தச் சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். எங்களிடம் விபரங்கைளத் திரட் ம் 
பணிகைள ஒப்பைடப்பைதவிட, அத்தைகய விபரங்கள் 
உங்களிடம் ஏற்ெகனேவ இ ப்பதால் அவற்ைறக்ெகாண்  
ேபார்க்கால அ ப்பைடயில் அவர்க க்கான சிகிச்ைசைய 
அவசரமாக ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 
அல்ல  அத்தைகய தகவல்கைளத் திரட் ம் அதிகாரம் 
உங்களிடேம இ ப்பதால், அைதப் பயன்ப த்தி 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இந்த விடயத்தில் பந்ைத மாறிமாறி எறிந்  
விைளயா வைத வி த் , ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா களில் 
ஈ ப ங்கள்! இன் ம் சில நாட்களில் பாடசாைலக க்கு 
வி ைற வழங்கப்பட ள்ள . பாடசாைல ெசல் ம் 
மாணவர்க க்கு இந்த வி ைற காலத்திலாவ  சிகிச்ைசகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் 
மாணவர்க க்கு அவர்கள  பாீட்ைச ந்த டன் சிகிச்ைச 
அளிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  
 

நிைலயான அபிவி த்திைய ேநாக்கிய வர  ெசல த் 
திட்டம் என்  கூறியேபாதி ம், வ ைமக் ேகாட் ற்குக் கீேழ 
உள்ள மக்க க்கு அாிசி, மாணவர்க க்கும் 
ஆசிாியர்க க்கும் Tab, நாட்ைட ஜிட்டல் மயப்ப த்தல் 
என்  மாையயான வார்த்ைதகளா ம் கவர்ச்சிகரமான 
ச ைககளா ம் மக்கைளச் சமாளித் விடலாம் என்  
எண்ணியி ப்பதி ந்  இந்த வர  ெசல த் திட்டம் 
எதிர்காலத்தில் எத்தைகய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தப் 
ேபாகிற  என்பைத உணர கிற .  
 

ஒ  நாட் ன் அபிவி த்திக்குச் சக்திக்கு மீறிய 
கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் ஒ ேபா ம் பயனளிக்கா . 
அந்நிய தலீட்ைடக் கவர்தைல ேநாக்கமாகக் ெகாண்  இந்த 
வர  ெசல த் திட்டம் உ வாக்கப்பட் ள்ளதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . அதற்கான உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
ஏற்ப த் வதாக ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . ஆனால், 
ெதாைலேபசிக் கட்டணங்க ம் இைணயத்தளப் 
பாவைனக்கான கட்டண ம் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளன. 
வளியில் மிதக்கும் மின்காந்த அைலகைள ஒ ைற 

தலீட் ன் லம் ஒ  அைலகளாக மாற் ம் ெதாழில் 
ட்பத்ைத நி வி, அைதக்ெகாண்  இலாபம் ஈட் ம் 
யற்சியில் அரசு சார்ந்த ெதாைலேபசி நி வன ம் தனியார் 

நி வன ம் ெகாள்ைள இலாபம் ஈட் வ  எத்தைகய 
அபிவி த்தியாகும்? இ  எவ்வா  அந்திய தலீட்டாளர் 
கைளக் கவ ம்? 
 

அேதேநரம், கல்விப் ெபா த் தராதர உயர்தர மாணவர்கள் 
அைனவ க்கும் Tab வழங்குவதாக அரசாங்கம் 
அறிவித் ள்ள ; ந ன கற்ைகெநறிகைள ம் அரசாங்கம் 
அறிவித் ள்ள . கற்ைககளில் ந னத் வத்ைத நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், ெதாைலேபசி, இைணயத்தள 
கட்டணங்கைள அதிகாித் விட்  இலவசமாக Tab கைள 
வழங்குவதால் இலாபமைடயப்ேபாவ  யார்? என்பைத 
மக்கள் உணராம ப்பார்கள் என்  க தாதீர்கள். 
நா க்குநாள் இவற்றின் தாக்கம் சாதாரண கு ம்பங்களில் 
ெவளிப்பட ஆரம்பிக்கும்.  
 

ம பக்கத்தில், வன்னி மண்ணில் இன் ம்கூட 
ஓைலக்கு ைசகளில் ெம குவர்த்தியின், மண்ெணண்ெணய் 
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விளக்கின் ஒளியில் உயர் கல்விையத் ெதாட ம் மாணவர்கள் 
இ க்கிறார்கள். அவர்கள் பாடசாைலக்குச் ெசல்வதற்கு உாிய 
வசதிகளின்றி வா க்ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்க க்கு Tab 
கைள வழங்கக்கூடா  என நாம் கூறவில்ைல. ஆனால், 
இவர்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகைள த ல் வழங்குங்கள் 
என் தான் நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் சைபயின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறாம்.  
 

5ஆம் ஆண்  லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் 
ேதாற் கின்றவர்களில் வ ைமக்ேகாட் ன் கீழ் வாழ்கின்ற 
பிள்ைளகள் எத்தைன ேபர்? லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயின் 
ெவட் ப் ள்ளிகைள அதிகாிப்பதன் லம் அவர்கள  கல்வி 
கற்கும் உாிைம ம க்கப்ப கிற  என்பைத இந்த அரசாங்கம் 
தற்ேபாதாவ  உணர்ந் ள்ளதா? ெவட் ப் ள்ளிகைள 
அதிகாிப்ப  பிரசித்தி ெபற்ற பாடசாைலக க்கான 
அ மதிக்காக என்  அந்தப் பாீட்ைசக்குப் 
ெபயாிடப்பட் ப்பதி ந்ேத அரசாங்கத்தின் ேமாச ையப் 

ாிந் ெகாள்ள ம். எதிர்காலத்தில்  லைமப்பாிசி க்குத் 
தகுதி ைடயவர்கள் மட் ேம இந்தப் பாீட்ைசைய 
எ வதற்கும் அதைன மாணவர்களின் பாடப் த்தகத்ைத 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ேட நடத் வதற்கும் இந்த அரசாங்கம் 

ன்வ மா?  
 

இந்த வ டம் நைடெபற்ற லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயில் 
வ ைமக்ேகாட் ற்குக்கீழ் வா ம், கல்வி நடவ க்ைகையத் 
ெதாடர்வதற்கு கஷ்டப்ப ம் சி வர்கள் பலர் 60 தத்திற்கும் 
ேமல் ள்ளிகைளப் ெபற் ள்ளனர். ஆனால், ெவட் ப் ள்ளி 
78 தமாகக் காணப்ப கின்ற . பாடவிதானங்களி ந்  

ற்றி ம் மா பட்ட ஒ  பாீட்ைச, அ ம் பட்டதாாி 
இைளஞர்கள் ேவைலயில் ேசர்வதற்கு எ கின்ற 
பாீட்ைசகளில் ேகட்கப்ப ம் ேகள்விகள்கூட ண்ணறி  என்ற 
ேபார்ைவயில் 10 வய ப் பிள்ைளகளிடம் ேகட்கப்ப கின்ற 
ஒ  பாீட்ைசதான் நடத்தப்ப கின்ற . இதி ந்  அ  
எவ்வள  ேமாச யான பாீட்ைச என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள 

ம்.  
 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பல்கைலக்கழக 
மாணவர்கைள அதிகளவில் உள்ளீர்ப்பதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ த்  இலவசக் கல்விக் ெகாள்ைகக்கு 
வ ட் வதற்குப் பதிலாக, வாய்ப்ைப இழந்தவர்கைளக் 
கடனாளியாக்குவ  எந்தவிதத்தில் நியாயம்? எனேவ, இந்தியா 
ேபான்ற நா களில் உள்ளைதப் ேபான்  இளமாணி மற் ம் 

மாணிக் கற்ைகெநறிகள் கல் ாிகளில் 
ன்ென க்கப்பட்  குைறந்தபட்சம் மாணிக் 

கல்வியி ந்  ெதாடங்கி ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வ  
ேபான்ற கற்ைகெநறிகைள பல்கைலக்கழகங்களில் 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா? இவ்வா  
ெசய்வதன் லம் அதிகளவில் பட்டதாாிகைள உ வாக்க 

ம்.  
 

ேபாதிய நிதிெயா க்கீட் ன் அ ப்பைடயிேலேய 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளில் வ ைகத ம் 
விாி ைரயாளர்கள் நியமிக்கப்ப கிறார்கள். இதனால் 
அரசாங்கத்திற்கு ஏராளமான நிதி மிச்சமாகின்ற . ஆனால், 
அவர்க க்கான ெகா ப்பன கள் மாதந்ேதா ம் 
ெகா க்கப்படாமல் ஆ  மாதங்கள் தல் ஒன்ப  மாதங்கள் 
வைர தாமதமாகேவ வழங்கப்ப கின்றன. ெப மளவிலான 
விாி ைரயாளர்கள் இந்தத் ெதாைகையக் ெகாண்ேட  தம  
மாதச் ெசல கைளத் திட்டமி ம் நிைலயி ள்ளனர். எனேவ, 
நிரந்தர ஊழியர்க க்குக் காலக்கிரமத்தில் வழங்கப்ப ம் 
ஊதியம்ேபால் இவர்க க்கும்  வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 

ஒ றத்தில் வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு ன்னேர 'வற்' 
வாி அதிகாிப் ; ம றத்தில் கவர்ச்சிகர ச ைககள் அறிவிப் . 
இ தான் இந்த ஆண் ன் மிகச் சிறந்த நைகச்சுைவ. தமிழ் 
மக்கள் நம்பிக்ைக ைவத் ச் ெசயற்படக்கூ ய வைகயில் 
இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் ெசயற்ப கிறதா என்பைத ஒ  
தடைவேய ம் சுய பாிேசாதைன ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

இரா வ ஆக்கிரமிப் , லனாய் த் ைற மற் ம் 
ெபா ஸ் அச்சு த்த க்கூடாக மக்கைளக் கட் ப்ேபாட 

யா  என்பைதத் தய ெசய்  ாிந் ெகாள் ங்கள்! 
ப்ப  வ டகால த்தத்திற்கான காந்திரத்ைத 

உ வாக்கியவர்கள் நீங்கேள! அைதப் பல ைற ஒப் க் 
ெகாண் ம் இ க்கின்றீர்கள். மக்கைள அச்சத் டன்கூ ய 
ெந க்க க்குள்ளாக்கும் உங்கள  ெதாடர் நடவ க் 
ைககளான  மீண் ம் ஒ  த்த சூழ க்குள் தமிழ் மக்கள் 
தள்ளப்ப கின்றார்களா  என்ற சந்ேதகத்ைத எங்க க்கு 
ஏற்ப த் கின்ற .  தய ெசய்  உங்கள  வரட் த்தனமான 
சிந்தைனகைள மாற் ங்கள்!  இ  பல இனங்கள் வாழ்கின்ற 
ஒ  நா  என்பைத ஏற் க்ெகாண்  அவர்கைளச் 
சமத் வமாக நடத் வதற்கான யற்சிகைள 
ேமற்ெகாள் ங்கள்! 

 
இலங்ைகையச் சார்ந்த ஏறத்தாழ பதின் ன்  இலட்சம் 

தமிழ் மக்கள் லம்ெபயர் நா களில் வாழ்கின்றார்கள். 
இவர்களில் ெப மளவாேனார் தாம் பிறந்  வளர்ந்த 
பிரேதசத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்காகப் பல மில் யன் 
ெடாலைர தலீ  ெசய்யத் தயாராக இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், வடக்கி ம் கிழக்கி ம் அபிவி த்தி என்பைத 
அந்தந்த மாகாண சைபயிட ம் ஒப்பைடக்காமல், மத்திய 
அரசாங்க ம் ெசய்யாமல் இ க்கின்ற ஒ  சூழேல நில கிற .  
ெபயரளவில் மாகாண சைப என்ற ஓர் அைமப்  
உ வாக்கப்பட் , அதற்குப் ெபயரளவில் சில 
அதிகாரங்கைளக் ெகா த்தி க்கிறார்கள். அந்த 
அதிகாரங்கைள ம்கூட நைட ைறப்ப த் வதற்குாிய 
ெபாறி ைறகள் எ மில்லாமல் மாகாண சைபைய 

டக்கியி ப்பேதா , மாகாண சைப ெசய்யக்கூ ய 
அபிவி த்திக க்கு நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யாம ம் ெவளிநாட்  

தலீ கைளக் ெகாண் வ வதற்கான எத்தைகய 
அதிகாரங்கைள ம் அளிக்காம ம் அபிவி த்தி பற்றிப் 
ேபசுவ  அர்த்தமற்றதாகும். 

 
குறிப்பாக, தமிழ்ேபசும் மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக 

வாழக்கூ ய வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ஒ ங்கிைணக்கப் 
பட் , அதற்கான அரசியல் நிர்வாக அதிகாரங்கள் 
வழங்கப்பட் , ஒ மித்த நாட் ற்குள் அதைனச் சுயாதீனமாக 
இயங்க வழி திறக்கப்ப மாக இ ந்தால், இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திக்கு மிகப்ெபாியளவிேல அந்நிய தலீ கைளக் 
ெகாண் வர வ  மட் மன்றி, தமிழ் மக்க ம் அதற்குப் 
பாாிய பங்களிப்பிைனச் ெசய்ய ம். வடக்கு, கிழக்கு வாழ் 
மக்க க்கு மட் மன்றி, ெதன்பகுதியில் வாழ்கின்ற 
மக்க க்கும்கூட ேவைலவாய்ப்பிைன வழங்க ம்.  
இவற்ைறெயல்லாம் இப்ேபாதாவ  க த்தில் ெகாள் ர்கள் 
என்ற நம்பிக்ைக டன்தான் இந்த உயாிய சைபயில் என  
க த் க்கைள ன்ைவக்கின்ேறன்.  

 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இ தியாக நான் ஒ  மிக 

க்கியமான விடயத்ைத இந்தச் சைபயில் குறிப்பி கின்ேறன். 
தற்ேபா  பாரா மன்றம் அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றப்பட் ள்ள . திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்கும் 
பணிகள் ன்ென க்கப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர் த்திட்டம் திய 
அரசியலைமப்பி டாக வழங்கப்ப ம் என ம் உங்களால் 
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எங்க ைடய தைலைமக்கு உ தியளிக்கப்பட் க்கின்ற . 
ஆனால், தற்ேபா  வைரயில் இந்தச் சைபயில் ஆ ம் தரப்பாக 
இ க்கும் இரண்  பிரதான கட்சிகைளச் ேசர்ந்த எந்தெவா  

க்கியஸ்தர்க ம் திய அரசியலைமப்ெபான்  
உ வாக்கப்ப வதாக ெவளிப்பைடயாகக் கூறவில்ைல. திய 
அரசியலைமப்  உ வாக்கமா அல்ல  தற்ேபாைதய 
அரசியலைமப்பில் சீர்தி த்தமா என்ப கூடத் ெதளிவற்ற 
நிைலயில்தான் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான நாம் 
இ க்கின்ேறாம். 

 

2016இல் ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  கிைடக்கும் 
என்ற நம்பிக்ைக எம  தைலைமயினால் எமக்கும் எமக்கு 
ஆைணயளித்த மக்க க்கும் வழங்கப்பட் க்கின்ற . அந்த 
நம்பிக்ைகயின்  ேபாில்தான் நாம் இ வைரயில் 
ெபா ைமயாக, அைமதியாக இ க்கின்ேறாம். ஆனால், 
தற்ேபா  ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்குாிய தீர் க்கான திட்டம் 
அதைன வழிநடத் ம் கு வின் இைடக்கால அறிக்ைகயில் 

சம்பர் மாதம் ெவளியாகும் என்  கூறப்ப கின்ற .  
எம்ைம ம் எம  மக்கைள ம் ெதாடர்ச்சியாக ஏமாற்றி 
வந்ததன் விைளவாேலேய அாியாசனத்ைதவிட்  அைசக்க 

யாத நிைலயில் இ ந்த கடந்தகால ஆட்சியாளர்கள் ஒேர 
இரவில் அைனத்ைத ம் இழந்  நிற்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
மக்கள் சக்திக்கு ன்னால் அைனத் ேம காணாமற் 
ேபாய்வி ம் என்பதற்கு எம் கண் ன்ேனேய தக்க உதாரணம் 
இ க்கின்ற . எனேவ, எம  மக்கைள ஏமாற்ற நிைனப் 
பீர்களானால் மக்கள் தியில் இறங்குவதற்கு எள்ளளேவ ம் 
தயங்கமாட்டார்கள்.  

 

தற்ேபா  தீர் த் திட்டத்ைதப் பகிரங்கப்ப த்தத் 
தயங்குவதற்கு இரா வத்திைன ம் ன்னாள் ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக் ஷவின் அணியினைர ம் க ம்ேபாக்காளர் 
கைள ம் சிங்கள ெபௗத்தவாத மதகு மாைர ம் காரணங் 
காட்  வ கின்றீர்கள். ஒ  விடயத்ைதத் ெதளிவாகப் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். தீர்  வழங்குவதற்ேகா அல்ல  
ெபா ப் க்கூ வதற்ேகா அரசாங்கம் யற்சிகைள எ க்கின்ற 
ேபா  இவ்வாறான சக்திகள் ெதாடர்ந் ம் தம  எதிர்ப் க் 
குரல்கைள எ ப்பியவாேற இ க்கும். அதற்காகப் 
ெபா ைமயாக இ க்கின்ேறாம் என்  ஆைம ேவகத்தில் 
நகர்ந்தால் ஐந்தாண் கள் கடந்  ஆட்சிக்காலம் நிைற க்கு 
வந் வி ம்.பின்னர் மீண் ம் எஞ்சிய விடயங்கைள 

ன்ென ப்பதற்கு மக்களிடத்தில் ஆைண தா ங்கெளன்  
ேகாாி  ஆட்சிபீடத்திற்கு வந்தா ம் மீண் ம் இேத குரல்கள் 
எழத்தான் ேபாகின்றன. ஆகேவ, அந்தச் சக்திகைள எவ்வா  
ைகயாள்வெதன்  சிந்திக்கேவண் யவர்கள் தாங்கேள! அந்தச் 
சக்திகைளக் கட் ப்ப த்த ேவண் யவர்க ம் தாங்கேள! 
அந்தச் சக்திகள் ெதாடர்பாக ெதன்னிலங்ைக மக்கைளத் 
ெதளி ப த்த ேவண் யவர்க ம் தாங்கேள! அந்தப் 
பணிகைளெயல்லாம் நாம் ெசய்ய யா . அந்தப் பணிகைள 
நாம் ெசய்ய யற்சித்தால், அதற்கு ேவ  தப்பான அர்த்தம் 
கற்பித்  சிங்களவர்க க்கு எதிராகத் தமிழர்கள் தைல 

க்குகிறார்கெளன்  திாி பட்ட பிரசாரத்ைத 
ன்ென ப்பார்கள். இரா வப் ரட்சி, ெபௗத்த சிங்கள 

ேமலாதிக்கவாதம் என்பன என் ேம இ க்கத்தான் 
ேபாகின்றன. இவற்ைறெயல்லாம் கடந்  ெசயலாற்ற 
ேவண் ம். அப்பணிகைள ஆட்சியாளர்கள் ன்ென ப்பார் 
களானால், ேதசிய இனங்க க்குச் சம உாிைமகைள 
வழங்குவதற்கு இந்த அரசு அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ற  
என்ற ஆகக்குைறந்த நம்பிக்ைகயாவ  எம  மக்கள் மத்தியில் 
பிறக்கும். அதைனவி த் , கடந்த ஆட்சியாளர்கைளக் 
காரணங்காட்  ந வல்ேபாக்கு நீ க்குமாகவி ந்தால் இந்த 
நாட் ைனச் சுபிட்சமாகக் கட் ெய ப் ம் இலக்கு 
சூனியமாகிப்ேபாகுெமன்பைத இந்த இடத்திேல கூறிக் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ  சபாநாயகர் அவர்கேள, இன் ம் சில 
க்கியமான விடயங்கைளக் கூற ேவண் யி க்கிற .  

மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக நைடெபற் க்ெகாண் ந்தா ம் அந்தக் 
கு க் கூட்டங்களிேல எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கள் 
எைத ேம நைட ைறப்ப த்த யாத ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைமகள்தான் ெதாடர்ந் ம் இ ந் ெகாண் க்கின்றன. 
அண்ைமயிேல வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களின் ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டங்களில் 
நாங்கள் கலந் ெகாண்  எல்ேலா ம் ேசா்ந்  கூட்டாக சில 

கைள எ த்தி ந்ேதாம். அந்த கைள நைட ைறப் 
ப த் வதிேல பல்ேவ பட்ட சிக்கல்கள் இ ப்பைத நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். மாவட்ட, பிரேதச  ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டங்களிேல எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கைள நீங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தவில்ைலெயன்றால் எதிர்காலத்திேல 
அந்தக் கூட்டங்கைள நடத் வதிேல எந்தவிதமான 
பிரேயாசன ம் இல்ைல ெயன்பைத இந்த உயர்ந்த சைபயின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  
 

இ தியாக வ னியா மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்திேல அந்த மாவட்டத்தின் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் என நாங்கள் 
எல்ேலா ம் ேசா்ந்  ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் பற்றி ஒ  
தீர்மானம் எ த்தி ந்ேதாம். வ னியா மாவட்டத்தில் 
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயத்ைத அைமப்பதற்ெகன்  கடந்த 
வ டம் 200 மில் யன் பாய் நிதி  ஒ க்கப்பட்ட . 
ஏற்ெகனேவ 2010ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்திேல அதற்கான காணிகள் 
ஓமந்ைதயில் இனங்காணப்பட்  வைரபடங்க ம் 
தயாாிக்கப்பட்டன. ஆனால், அந்தக் கூட்டத்தில் எ த்த 
தீர்மானத்ைத நைட ைறப்ப த்த யாமல் ேபாய்விட்ட . 
இ தியாக நைடெபற்ற மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்தில் அேத இடத்தி ள்ள அந்த காணிகேள 
இனங்காணப்பட் ந்தன. ஆனால், அந்தப் ெபா ளாதார 
மத்திய நிைலயத்ைத அந்த இடத்திேல அைமப்பதில் மத்திய 
அரசாங்கம் இன்ன ம் இ பறிப்பட்ட நிைலயிேலேய 
இ க்கின்ற .  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have been given 10 minutes more 

from your Party.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆகேவ, மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தின் 

தீர்மானத்ைத தய ெசய்  நீங்கள் நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

அ த்ததாக, இந்த மாதம் தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைர 
கடந்த 30 வ ட காலம் -  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 

Sir, I rise to a point of Order.   
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ameer Ali Shihabdeen.   
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் ெபா ளாதார மத்திய 

நிைலயத்ைதப் பற்றிப் ேபசினார்.  அவர்கள் ஒ மித்த 
அ ப்பைடயில் தீர்மானெமான்ைறப் ெபற் த் தந்தால் 
ெபா ப்பான அைமச்சு என்ற ாீதியிேல அைதச் ெசயற்ப த்த 
நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம். உங்க க்குள்ேள ஒ  

ாிந் ணர்  இன் ம் ஏற்படவில்ைல. உங்க க்குள்ேள 
பிரச்சிைன இ க்கின்றெபா  அந்தப் பழியிைன மத்திய 
அரசாங்கத்தின்மீ  சுமத்த ேவண்டாம். உங்க ைடய மாகாண 
அைமச்சு மற் ம் உங்க ைடய பாரா மன்ற, மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் எல்ேலா ம் ஒ மித்த க த்திேல ஒ   
தீர்மானத்ைத ேமற்ெகாண்  எங்க க்குத் ெதாியப்ப த்தினால் 
இலகுவாக இ க்கும். கடந்த மாதம் நாங்கள் அதற்கு 
அத்திவாரக் கல் ைவப்பதற்கான ேவைலகைள 
ஆரம்பித்தெபா  ஏற்பட்ட பிரச்சிைனயின் காரணமாக 
இைடந வில் அைத நி த்தேவண் ய ர்ப்பாக்கிய 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ேடாம். எனேவ, தய ெசய்  
இவ்விடத்திேல வந்  ேபசுவேதா  நி த்திக்ெகாள்ளாமல், 
நீங்கள் எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக ஒ மித்த ைவ 
எங்க க்குக் கூ ர்களாக இ ந்தால் இலகுவாக இ க்கும்.   
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி.  
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, ஆரம்பத்திேல நான் 

அைதப் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்ேதன். நீங்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால, 2010ஆம் ஆண்  வ னியா மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு வில் எ க்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு 
அைமவாக, இ தியாக நடந்த மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் 
கு க் கூட்டத்தி ம் ஓமந்ைதப் பிரேதசத்திேலதான் அந்த 
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் எல்ேலா ம் ேசா்ந்  எ த்த 
தீர்மானத்ைத நாங்கள் அைனவ ம் ைகெயாப்பமிட்  அந்தக் 
கு வின் இைணத் தைலவர்க க்கு அ ப்பியி க்கிேறாம் 
என்பைத இந்தச் சைபயிேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  
  

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියන විධියට ෙම්කට  

මුල්ගල් තියන්න අපි ලෑසත්ි වුණා. මුල්ගල් තියන්න අෙප් 
අමාත්යාශය එකඟතාව පළ කළා. අපි කාඩ් පවා print කරලා 
ඔක්ෙකොම ලෑසත්ි කළා. ඒත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් එකඟතාවක් නැති 
නිසායි ෙම් පශන්ය ඇති වුෙණ්. 
 

ஆனால், உங்கள் மத்தியிேல அ  குறித்  ஒற் ைம 
ஏற்படவில்ைல. எங்க ைடய அைமச்சு 260 மில் யன் பாய் 
ெப மதியான அந்தத் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு 

ைனந்  அத்திவாரக் கல்ைல ந வதற்குாிய அைழப்பிதழ்கள் 
எல்லாம் தயார் ெசய்யப்பட்டதன் பிறகும்கூட 
உங்க க்குள்ளி ந்  வந்த அ த்தங்களின் காரணமாக 

எங்களால் அந்தத் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ள 
யாமற்ேபான .  இ  குறித்  நான் குைறகூறவில்ைல. 

ஆனால், தய ெசய்  உங்க ைடய மாகாண சைப 
தலைமச்சர், ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஆகிய 

நீங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந்  இ  சம்பந்தமான ஒ மித்த 
க த்திைனத் ெதாிவிக்க ேவண் ம். எவ்விடத்திேல அ  
அைமய ேவண் ம் என்ப  பற்றிய இ தித் தீர்மானத்ைத 
எ த் ச்ெசான்னால் எங்க க்கு அந்தத் திட்டத்ைத 
நிைறேவற் வதற்கு மிக ம் வசதியாக இ க்கும். அப்ப  
இல்லாமல் ெவ மேன இந்த விடயம் குறித் ப் 
பழிசுமத் வ ேபால்  ெசால்வ  பிைழயான .  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி. அைதத்தான் நா ம் தி ம்ப ம் ெசால்கின்ேறன். 

இ தியாக நைடெபற்ற வ னியா மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் 
கு க் கூட்டத்திேல எங்க ைடய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் ஆகிேயார் 
ஏேகாபித்  ஒ  தீர்மானத்திற்கு வந்  அ  சம்பந்தமாக 
உங்க ைடய தைலவர் அைமச்சர் றிசாட் பதி த்தீன் 
அவர்க க்குத்  ெதாிவித்தி ந்ேதாம். அதாவ , ஏற்ெகனேவ 
திட்டமிடப்பட்டப  ஓமந்ைதப் பிரேதசத்திேல இந்தப் 
ெபா ளாதார மத்திய நிைலயத்ைத அைமக்க ேவண் ம் என்ற 
எங்க ைடய தீர்மானம் பற்றிய ஆவணத்தில் 
ைகெயாப்பமிட்  அதைன மாவட்ட இைணத் தைலவர்களில் 
ஒ வராக இ க்கின்ற உங்க ைடய தைலவாிடம் 
ெகா த்தி ந்ேதாம். அந்த வைகயில் மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு வின் கூட்டத் தீர்மானத்திற்கு அப்பாற் 
ெசல்லாமல், ஏற்ெகனேவ திட்டமிட்டப  அந்த இடத்திேல 
அதைன அைமக்கக் ேகட்கின்ேறாம். ஆகேவ, தய ெசய்  
உங்க ைடய தைலவ க்கும் அைத வ த்திச் ெசால் , 
மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தின் தீர்மானத்ைத 
நைட ைறப்ப த்தினால்தான் எதிர்காலத்திேல மக்க க்கும் 
மக்கள் பிரதிதிநிதிக க்கும் இந்த ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்தில் நம்பிக்ைக வ ம். ஆகேவ, தய ெசய்  நீங்கள் - 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Deputy Minister, what is your point of Order? 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ෙම්කට ගරු රිසාඩ් බදිඋද්දීන් මැතිතුමා කිසි සම්බන්ධයක් 

නැහැ. අදාළ අමාත්යාංශය ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග්.   
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න මට වග කීමක් තිෙබනවා.  
 

ெகளரவ றிசாட் பதி தீன் அவர்கள் உங்கைளப் ேபான்  
அந்த அபிவி த்திக் கு வின் ஓர் இைணத் தைலவர். 
உங்க ைடய கட்சி ைடய உ ப்பினர்க டன் அவ ம் 
ஒ வராக இ ந்  அந்த விடயம் தீர்மானிக்கப்பட் ப்ப  
ேவ  விடயம். அேதேநரம் தலைமச்ச க்கும் மற் ம் 
மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கும் மற்றவர்க க்கும் 
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இைடயிேல இ க்கின்ற க த்  ேமாதல் காரணமாகத்தான் 
இந்தத்திட்டம் இப்ெபா  நி த்தப்பட்  இ க்கின்ற . 
இ ந்தேபாதி ம் அைத நைட ைறப்ப த் வதற்கு நாங்கள் 
தயார்! எங்க ைடய அைமச்சு தயார்! பணம் தயார்! 
ேவைலத்திட்டம் தயார்! அந்த வைகயில் கடந்த மாதம் நாங்கள் 
அதற்கான அத்திவாரக்கல்ைல ைவப்பதற்கு தயாராகியி ந் ம் 
கூட இன்  அந்தத்திட்டம் இைடநி த்தி ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற  என்  ெசான்னால் அதற்குக் காரணம் 
உங்க க்குள் இ ந் வந்த - அந்தப் பிரேதசங்களில் 
இ ந் வந்த அ த்தேமயன்றி, ேவ  ஒன் ம் கிைடயா . 
பணமி ந்த , அைமச்சு தயாராகவி ந்த , அதைன 
அைமப்பதற்கான இட ம் உ திப்ப த்தப்பட் ந்த .  
ஆனால், அதைன நி த் வதற்கு யார் ைனந்தார்? என்ற 
விடயத்ைத நீங்கள் ெதளிவாகச் ெசால் ங்கள் என் தான் 
நான் உங்களிடம் தயவாகக் ேகட்கின்ேறன். அப்ப  
இல்ைலெயன்றால், இந்தத் திட்டத்ைத எங்களால் 

ன்ெகாண்  ெசல்ல யா . அேதேநரம் அைமச்சின் 
ெபா ப் வாய்ந்த பிரதியைமச்சர் என்கின்ற ாீதியிேல இந்தத் 
திட்டத்ைத ன்ென ப்பதற்கு நான் தயாராக இ க்கின்ேறன். 
ஆனால், உங்க ைடய பிரேதச அரசியல் தைலைமக க்குள் 
இ ந் தான் தைடகள் வ கின்றன; பிரச்சிைனகள் 
வ கின்றன. தய ெசய்  இந்தத் தைடைய நீக்குங்கள்! 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, I think the  Hon. Deputy Minister 

explained it from his side.  The best thing is for you to 
have a dialogue with the Government.   

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
Okay. 

ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள! மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு த் தீர்மானத்தின்ப  அைத 
நைட ைறப்ப த் வ தான் சாி!  
 

அ த்ததாக, இன் ெமா  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
ேவண் யி க்கின்ற . கடந்த 30 வ ட காலமாக இந்த 
மண்ணிேல அரச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராகப் ேபாரா  
உயிர்நீத்த ெபா மக்கைள ம் ேபாராளிகைள ம் நிைன கூர 
ேவண் ய  இந்த மாதத்தில்தான்.  ஆனால், உயிர் 
நீத்தவர்களின் உறவினர்கள் உயிர் நீத்தவர்கள் ெதாடர்பில் 
கடந்த காலத்தில் ஆத்ம சாந்திப் பிரார்த்தைனைய 
ேமற்ெகாள்ளேவா அல்ல  சுதந்திரமாக வணக்கம் 
ெச த்தேவா யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைமயில் 
இ ந்தார்கள்.  எனேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலாவ  
உயிர் நீத்த அத்தைன ேபாராளிக க்கும் ெபா மக்க க்கும் 
உாிய மாியாைதைய, ெகளரவத்ைதச் ெச த் வதற்கு இந்தச் 
சைப அ மதி வழங்க ேவண் ம். அ  மட் மல்லாமல், 
அவர்கள் அத்தைன ேபர் சார்பி ம் சர்வேதச சட்ட 
நியமங்க க்கு அைமவாக நஷ்டஈ  வழங்கப்பட ேவண் ம் 
என்   கூறிக்ெகாள்வ டன்,  அவர்க ைடய ஆத்மா 
சாந்திக்காகப் பிரார்த்தித் , மாியாைத ம் ெச த் கின்ேறன். 

 
இன் ெமா  க்கியமான விடயம் என்னெவனில், எம  

நாட் ேல மிக ம் வ ைமக் ேகாட் க்குக் கீழ் வா கின்ற, 
ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have five minutes more.  

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட பல 

ற் க்கணக்கான ெபண்கள் அர  நா க க்குச் ெசன்  
ட் ப் பணிப்ெபண்களாக ேவைல ெசய்கின்றார்கள். அங்கு 

ெசன்ற ெபண்கள், இன்ைறக்கு க ல் ஊடாக கு ந்தகவல் 
அ ப்பிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். பல ற் க்கணக்கான 
ெபண்கள், " ட்  எஜமானர்களால் சித்திரவைதக்கு 
உள்ளாக்கப்ப கின்ேறாம்; அந்த ட் ம் இ க்க 

யவில்ைல; நாட் க்கும் தி ம்பி வர யவில்ைல" என்  
கூ கின்றார்கள். அத் டன், அங்கு பலர் இறந்தா ம் 
அவர்க ைடய உடல்கள் 30 - 40 நாட்கள் கடந் தான் 
அவர்கள  உறவினர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற  
என் ம் ெதாிவிக்கின்றார்கள். இ  ெதாடர்பில் ச தி 
அேரபியாவில் இ க்கின்ற இலங்ைகக்கான வாிடம் 
ெசன் , "நாங்கள் சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்ப கின்ேறாம்; 
எங்கைள நாட் க்குத் தி ப்பி அ ப் ங்கள்" என்  பல 
தடைவகள் ைறப்பா  ெசய் ம்கூட, அங்கு ெபண்க க்கு 
இைழக்கப்ப கின்ற அநீதிகள், ெகா ைமகைளயிட்  அவர் 
எந்தவிதமான நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைலெயன்  
அவர்கள் கூ கிறார்கள். ஏைனய நா கைளச் ேசர்ந்த 

வர்களிடம் இப்ப யான அநீதிகள் இைழக்கப்ப வைத 
எ த் க்கூ ம்ேபா , அவர்கள் உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கின்றார்கள். பல ெபண்கள் இன்ன ம் அங்கு 
சிைறவாழ்க்ைக வா கின்றார்கள்; சித்திரவைதப்ப கிறார்கள். 
இன்ைறக்கு இவ்வாறான எத்தைனேயா ேப ைடய 

ேயாக்கைள நாங்கள் facebook லம் பார்க்கின்ேறாம். 
அங்கு மிகக் ெகா ைமயான சம்பவங்கள் நைடெப கின்றன. 
ஆகேவ, தய ெசய்  ச தி அேரபியாவில் 
சித்திரவைதப்ப கின்ற ெபண்கைள மீண் ம் இந்த 
நாட் க்குத் தி ப்பி அ ப் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  கூ வேதா , எங்க ைடய ெபண்கள் 
ச தி அேரபியா ேபான்ற நா க க்கு பணிப் ெபண்களாகச் 
ெசல்வ  நி த்தப்பட ேவண் ம் என் ம் கூறி, என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி!  
 

[පූ.භා. 10.57] 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2017 වරෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනය 

ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව් 
වන්නි දිස්තික්ක ය නිෙයෝජන ය කරන ගරු  ශිවශක්ති ආනන්දන්   
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කරුණු  සම්බන්ධෙයනුත් අදහස් 
කිහිපයක් පකාශ කර  අය වැය ගැන  අදහස් පකාශ කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 

ගරු  කථානායකතුමනි,  ගරු  ශිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා 
කියපු කාරණය අනුව උතුෙර්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, වන්නි 
දිස්තික්කෙය්ත්  වසර තිහකට ආසන්න කාලයක් දිර්ඝ අර්බුදයක් 
තිබුණු  බව  ෙනොරහසක්. එය අපි හැෙමෝම දන්නා කාරණයක්.  
එතුමාෙගනුත් මා  ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී අපි  ඔක්ෙකොම සමඟි වන විධිෙය් අදහස් ඉදිරිපත් 
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[ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා] 
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කරනවා නම් තමයි ඉතාමත් ෙයෝග්ය වන්ෙන්. ඒක තමයි  ජාතික 
සමගියට වඩාත් වැදගත් වන්ෙන්.   පශ්න තිෙබන බව ඇත්ත. 
උතුෙර්ත්, නැ ෙඟනහිරත්,  දකුෙණ්ත් හැම තැනම පශ්න තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නවලදී අප ඉතාම සංෙව්දීව කල්පනා කර බලා කියා කිරීම 
තමයි  වඩාත්  ෙයෝග්ය  වන්ෙන් කියන කාරණය  සිහිපත් 
කරන්නට කැමැතියි.  
 

උතුරත්, නැ ෙඟනහිරත්,  වන්නි දිස්තික්කයත් අමතක කර අපි 
රාජ්යයක් හැටියට කටයුතු කරනවාද කියන කාරණය තමයි එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම  සඳහන් කෙළේ.   ඒ එක්කම එතුමා පකාශ කෙළේ, 
ෙම් අය වැෙයන්   මූල්ය  අංශය පිළිබඳව කර තිෙබන ෙයෝජනා  
උතුෙර්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, වන්නිෙය්ත් දවිඩ භාෂාව කථා කරන  
අයට විශ්වාසයක්  ඇතිවන විධියට සකස් වී තිෙබනවා ද කියන 
කාරණයයි.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්  සියලු කාරණා අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියලුම කාරණා  අය වැය 
ෙල්ඛනයක ඇතුළත් කරන්නටත් බැහැ. මුදල් අමාත්යාංශය 
හැටියට රවි කරුණානායක  ඇමතිතුමාත්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අප සියලු ෙදනාත්  ෙම් අය වැය  සකස් කර තිෙබන්ෙන්,  අවුරුදු 
විස්සකට ආසන්න කාලයක් ෙවනත් විධියක පාලන රටාවක් ෙගන  
ගිය සමාජයක ඒ අසාර්ථක බව  ඔප්පු  වුණායින් පසුවයි.   
 

2015 ජනවාරි 8 වැනිදා එම පාලන රටාව  ෙවනස් කළා.    
2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 17 වැනිදා   එය  නැවතත් ෙවනස් කළාට 
පසුව  තමයි  පසු  ගිය අය වැයත්,   ෙම් අය වැයත් අෙප් ආර්ථික 
දර්ශනයට අනුව,  අෙප් පතිපත්ති අනුව ඒ පීල්ලට ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ  ගැන විෙව්චන තිෙබන්නට පුළුවන්;  ඒ ගැන 
ෙයෝජනා තිෙබන්නට පුළුවන්;   ඒ ගැන අදහස් තිෙබන්නට 
පුළුවන්.  ඒ ෙහොඳ ෙයෝජනා  සියල්ලක්ම  ෙමයට  ඇතුළත් කර 
ගැනීම   අපි කිසිෙසේත් රජයක් හැටියට  පැහැර හරින්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා මතක් කළ ආර්ථික ෙවෙළඳ 

මධ්යස්ථානය පිළිබඳව කිහිප වතාවක් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සාකච්ඡා වුණා. එහිදී පධාන වශෙයන්  දවිඩ භාෂාව කථා කරන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් අතර එකඟතාව පිළිබඳව තිබුණු පශ්නයක් 
නිසා  තමයි ඒ පශ්නය දිෙනන් දින කල් ගිෙය්. ඒ එක්කම එතුමා 
කියනවා මම අහෙගන හිටියා, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සහ 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලදී ගන්නා තීන්දු තීරණ 
කියාත්මක කරන්න ගියාමත් ඒවා කියාත්මක වුෙණ් නැත්නම් 
බරපතළ ගැටලු ඇති වන බව.  

 
ඇත්ත වශෙයන් ෙම් වා ෙග්ම ආර්ථිකය කඩා වැටුණු 

අවස්ථාවක  2001 අපි ආණ්ඩුව භාර ගත්තා. හැමදාම අපි පාලනය 
භාර ෙගන තිෙබන්ෙන් ආර්ථිකය වැටුණාට පසුවයි. 1977 අපි භාර 
ගන්ෙන්ත් ආර්ථිකය වැටුණාමයි. ඇත්ත වශෙයන් මහජනයා කුණු 
බක්කිවල තිෙබන ආහාර ගන්නා තත්ත්වයට පත් වුණායින් පස්ෙසේ 
අපි ආර්ථිකය භාර ගන්නවා.  ඊට පසුව ඒ ආර්ථිකය ෙවනස් කරලා 
1977 සිට 1994 වන ෙතක්  අපි ඉදිරියට අර ෙගන ගියා.  ඊට පසුව 
2000 වකවානුව වන විට නැවතත් ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වුණා. 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අධිභාර බද්ද වැටුණා. සියලු 
වරායන්වලට අධිභාර බද්ද වැටුණා. ඒ අවස්ථාෙව් අපි නැවතත් රට 
භාර ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් අපට රට පාලනය කරන්න ලැබුෙණ් 
අවුරුදු ෙදකයි. 2004 අෙපේල් මාසෙය් දී  රෙට් ජනතාව නැවතත් 
පාලනය ෙවනස් කළා. අපි  උතුරත්, නැ ෙඟනහිරත් ගැන හිතලා,  
ඒ ෙවලාෙව් රෙට් තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක දවිඩ භාෂාව කථා 
කරන අයට ෙවනම විභාගයක් පැවැත්වුවා.   මෙග් කල්පනාෙව් 
හැටියට පරිපාලන ෙසේවයට 140ක් පමණ පත් කරන්න අපට 
අවස්ථාව ලැබුණා. සමහර විට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටත් 
පටහැනිව  කටයුතු කළා. ඒ ගත් සමහර තීරණ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුකූල නැහැයි කියලා හිතන්න පුළුවන්.  

 
ළඟදී මම යාපනෙය් ගියා. එහි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 

14ක් විතර තිෙබනවා. එහි සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් 
14ෙදනාම 2002 දී අපි පරිපාලන ෙසේවයට ඇතුළත් කළ අයයි. ඒ  

අතරින් සමහර අය දිසාපතිවරුන් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් පශ්නය 
නිරාකරණය කරන්න ඕනෑ නිසා උතුර සහ  නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වලත්,  වන්නි දිස්තික්කෙය්ත් දවිඩ භාෂාව කථා කරන 
දිසාපතිවරුන් පත් කර තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් වැඩ 
ෙගොඩගැහිලා තිෙබන නිසා  ලබන 18වැනිදා නැවත දිසාපති 
සම්ෙම්ලනයක් කැඳවා තිෙබනවා. ශිවශක්ති ආනන්දන් මැතිතුමා 
ඇතුළු ඕනෑම මහජන නිෙයෝජිතයකුට එයට සහභාගි වන්න 
අවශ්ය නම් මම ෙවලාව ෙවන් කර ෙදන්නම්.  එම දිසාපති 
සම්ෙම්ලනෙය් දී  ඔය වාෙග් පශ්න සාකච්ඡා කරන්න අපට 
පුළුවන්. 
 

ගිය අවුරුද්ෙද් නම්  දවිඩ භාෂාෙවන් සකස් කළ ලිපියකින් 
මම අෙප්  මන්තීතුමන්ලාට දැනුම් දුන්නා.  පශ්න තිෙබනවා නම් 
කල් ෙව්ලා ඇතිව ඒවා ඉදිරිපත් කෙළොත් දිසාපති සමුළුෙව්දීම ඒවා 
ගැන සාකච්ඡා කරලා තීන්දු ෙගන කියාත්මක කරන්න ෙවලාව 
ෙවන් කරලා ෙදන්න  අපට පුළුවන්.  ඇත්ෙතන්ම  දැනට තිෙබන 
අණපනත් අනුව, චක ෙල්ඛන අනුව  දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුවලදී ගන්නා තීරණවල කියාව නවත්වන්න ෙවනත් කිසිම 
මාර්ගයක් නැහැ. එෙහම පැහැර හැරීමක් සිදුෙවනවා නම් ඒ 
කුමක්ද කියා අපට කිව්ෙවොත් රජය හැටියට   ඒ ගන්නා තීන්දු, 
තීරණ කියාවට නංවන්න අවශ්ය පියවර ගන්න අපට  පුළුවන්. 
එතුමාෙග් පැත්ෙතන් බලනෙකොට එතුමා ඉදිරිපත් කරපු  කාරණා 
හරි.  ෙමොකද, ඒ පෙද්ශය මුහුණ ෙදන පශ්නත් එක්කයි එතුමා 
කාරණා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  ඒ  වාෙග්ම ජාතික වශෙයන් 
බලපාන  පශ්න ගණනාවක්  ගැන එතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  

 
ෙපෙර්දා හම්බන්ෙතොටදී අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 

පැවැති  රැස්වීෙම් දීත්   ෙම් කාරණා ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු 
කළා.  මමත් ඒ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්.  ඇත්ෙතන්ම ඒ 
කමිටුෙව්දී සාකච්ඡා  වුණු තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි,  
යුද්ධය නිසා  ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු තිවිධ හමුදාෙව් 
නිලධාරින්ට  ජීවත් වීම සඳහා මාර්ගයක් සලසා තිෙබනවා 
වාෙග්ම,  උතුර, නැ  ෙඟනහිර ආදී විවිධ පළාත්වල  යුද්ධයට මුහුණ 
දීපු එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සහ ෙවනත්  සංවිධානවල ඉඳලා මියගිය 
අයෙග් පවුල්වල  අසරණ ෙවලා  සිටින අය ගැනත්   රජයක් 
හැටියට අපට ගන්න පුළුවන් කියාමාර්ග ෙමොනවාද  කියන එක 
ගැන. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා.  ඒ අයත් මනුෂ්යයන්.   

 
උදාහරණයක් හැටියට  1971  පැවැති දකුෙණ් කැරැල්ල 

ගැනත්, 1987,1988,1989, 1990 පැවැති දකුෙණ් කැරැල්ල ගැනත් 
කල්පනා කළාම,  දකුෙණ්  කැරැල්ෙල් දී මියගිය අය සිහිපත් 
කරන්න ඉල් මහවිරු සමරුව තිෙබනවා.  ඒකට බාධාවක් නැහැ.  
ඒ අයත් එවකට පැවති රාජ්ය යාන්තණයට විරුද්ධව කියා කිරීම 
නිසා මියගිය  තරුණයන්.  ෙමවැනි යුද්ධයකින් පසුව   ගත යුතු 
කියා මාර්ග පිළිබඳව රජයක් හැටියට අපි   කල්පනා  කරෙගන 
යනවා.  ඒ අයෙග් ජීවිකාව ෙගන යන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය පිළිබඳව. 

 
ජීවිත ෙදකක්  නැති  වුණාය  කියලා ගරු මන්තීතුමා සඳහන් 

කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම එවැනි අවස්ථා ගැන රජෙය් අවධානය 
ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. විශාල සිදුවීම් මාලාවක් තිෙබන බව 
අපි පිළිගන්නවා.  හැබැයි, ඒ  සිදුවීම් මාලාව තුළ ෙමවැනි ෙකටි 
කාලීනව මතු වන  පශ්න ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු කිරීම අෙප් 
යුතුකමක්. සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් යන සියලු ජන ෙකොටස්  
සමස්ත ශී ලංකිකයන් හැටියට සලකා රජය හැටියට අපි ඒ යුතුකම 
ඉටුකිරීමට කටයුතු කරනවාය කියන පණිවුඩය ගරු මන්තීතුමාට 
සිහිපත් කරවන්න මා කැමැතියි.    

 
පශ්න රාශියක් එතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් අපි 

සුවිෙශේෂෙයන් කල්පනා කරලා, අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් අපි 
ෙදපාර්ශ්වයට ලැබිලා තිෙබන mandate එක අනුව -මහජනතාව 
දීලා තිෙබන ඒ ලියවිල්ල අනුව- අපට කියා කරන්න තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එවැනි භාරදුර පශ්නයක් විසඳන්න කියා කරන ෙකොට  විවිධ ගැටලු 
පැන නඟිනවා. ජාතික වශෙයන් තිෙබන ගැටලු විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ඒවාට අපි වග කියන්න 
ඕනෑ කියලා. කමක් නැහැ. නමුත් අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ඒකට වග 
කියන්න ඕනෑ. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ඒ ගැන සියුම්ව කල්පනා 
කරලා කියා කරන්න ඕනෑ. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ඒ සඳහා 
අසමඟියක් ඇතිවන වචන ඉදිරිපත් කිරීෙමන් වැළකී සිටින්න 
ඕනෑ.  

 
විෙශේෂෙයන්ම අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මහජන 

නිෙයෝජිතයන් හැටියට සාමාන්ය සමාජෙය් ඉන්න අය ඉදිරිපත් 
කරන කරුණුවලට වඩා, එය සංෙව්දී කාරණයක් හැටියට කල්පනා 
කරලා, නිදහෙසන් පසුව විසඳා ගන්න බැරි වුණු පශ්නයක් හැටියට 
කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් ඇති වුණු ගැටුම් 
ඔක්ෙකෝම දිහා බලලා, ඒ ඇති ෙවච්ච ගිවිසුම් ඔක්ෙකෝම දිහා 
බලලා අපි ෙදපාර්ශ්වය එවැනි ගැටුමකට තල්ලු ෙනොවන අදහස් 
ඉදිරිපත් කරලා, අපි එකඟතාවකට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
කාරණා ගැන මම සටහන් කර ගත්තා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගැන 
මම රජෙය් අවධානයත්, අදාළ අංශවල අවධානයත් සම්පූර්ණෙයන් 
ෙයොමු කරනවා කියලා සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, වන්නි දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්, 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 15යි; ගාම නිලධාරි වසම් 391යි. දවිඩ 
භාෂාව කථා කරන අයෙගන් සුදුස්සන් ෙතෝරාෙගන ඒ ගාම 
නිලධාරි පුරප්පාඩු ටික ෙම් ෙදසැම්බර් 31ට කලින් සම්පූර්ණ 
කරලා අවසන් කරනවා. සියලුම ගාම ෙසේවා වසම්වල තිෙබන 
පුරප්පාඩු ටිකත් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ නිසා මමත් ෙම් ෙවලාෙව් 
විෙශේෂ කාරණයක් මතක් කරන්න කැමතියි. අය වැය ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන ෙවලාෙව් අය වැය ගැන විවිධ මත අදහස් ඉදිරිපත් 
ෙවන්න  පුළුවන්. හැබැයි, අපි අය වැය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
මුළු මහත් රෙට්ම තිෙබන කාරණා ෙම් අය වැය ෙපොෙත් ඇතුළත් 
කරලා ෙනොෙවයි. එෙහම ඇතුළු කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ; 
එෙහම ඇතුළු කළ යුතුත් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන් අපි අය වැය 
සකස් කරන්ෙන් අෙප් පතිපත්තිවලට අනුවයි. අවුරුදු 10ක් වැරැදි 
පාෙර් ගියා කියලා කල්පනා කරපු නිසා තමයි මහජනතාව 2015 
තමන්ෙග් පරමාධිපත්ය බලය අනුව ෙම් ෙවනස්කම ෙම් රෙට් ඇති 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගිය ගමන් මාර්ගය, ඒ ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තිය. ඒ ගැන මම කථා කරන්න කැමති නැහැ. ඒ ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තිය අනුව ෙම් රෙට් මුදල් පරිපාලනය සිදු කළා. ඒ කරපු 
පරිපාලනෙයන් තමයි බංෙකොෙලොත් රටක් බවට අෙප් රට 
පරිවර්තනය වන තැනට ගමන් කෙළේ. ඒ අය වැය සහ ඒ කමය 
ෙවනස් කර ගන්න අපට රජයක් හැටියට අවුරුද්දකට වැඩි 
කාලයක් ගියා.  

 
ෙලෝකෙය් පිළිගත් ණය ගන්නා කම ෙවනුවට ෙලෝකෙය් 

පිළිෙනොගත් ණය ගන්නා කම භාවිතා කරපු රාජ්ය පාලනයක් 
තමයි පසු ගිය අවුරුදු 10 පුරාම තිබුෙණ්. උදාහරණයක් හැටියට 
COPE වාර්තාෙව්, bond issue එක ගැන මම කියන්නම්. ෙම් රෙට් 
ෙබොෙහොම ජනපිය වචනයක් තමයි, "ෙහොරකම, ෙහොරකම" කියන 
වචනය. හැබැයි,  ඒ වාර්තාව දිහා බැලුවත් ෙපෙනනවා, අපට 
අවශ්ය කරන නීති-රීති තවම සකස් කර  නැති බව.  දිවංගත 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙසේවක අර්ථක සාධක අරමුදල මහ 
බැංකුවටත්, මුදල් අමාත්යාංශයටත් පාලනය ෙවන තත්ත්වයකට 
නතු කෙළේ ෙගොඩාක් දුර කල්පනා කරලායි. තුල්හිරිය 
ෙපෙහකම්හල් කමය ෙවනස් කරන ෙකොට, -ෙප්ෂ කර්මාන්ත 
කමය ෙවනස් කරන ෙකොට- අපි නව කර්මාන්ත කමයට ඇතුළු 
ෙවන්න 1977න් පස්ෙසේ කියා කරන ෙකොට තමයි ෙම් ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල ශක්තිමත් කිරීෙම් අවශ්යතාව අපට වැඩිෙයන්ම 
දැනුෙණ්. ඒ ආර්ථික රටාව ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය කරන 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් ක රලා තිෙබන ෙකොට ඒ ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ 

සාධක අරමුදල් ෙගවන්න හාම්පුතුන් අෙපොෙහොසත් වුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ශක්තිමත් කිරීමට තමයි 
එදා ආණ්ඩුව ඒ කියාපිළිෙවත ගත්ෙත්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාල සීමාව තුළ මහ බැංකුව සහ 

අෙනක් ආයතන ගනු-ෙදනු කෙළේ ෙතෝරා ගත් සීමාසහිත 
කමයකටයි. Private placement කමයට අවුරුදු 10ක් වැඩ කළත් 
ඒකට අවශ්ය කරන නීති-රීති හදලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. අපි ජනවාරි 
8වැනි දායින් පස්ෙසේ ඒක විවෘත කරනවා කියලා කිව්වා. විවෘත 
කිරීමට අවශ්ය නීති-රීති තවම අෙප් රෙට් සකස් ෙවලාත් නැහැ. 
අපි ෙම් අය වැයට සමගාමීව මූල්ය පතිපත්තිය සකස් කිරීමට 
අවශ්ය නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය කරන නීති-රීති සියල්ලක්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, අනුමත කරෙගන අෙප් රජය 
ඉස්සරහට ගමන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා අය වැය 
ෙපොෙත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කරුණු කාරණා දිහා බලා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ ගැන තීරණය කරන්නට බැහැ.  අපි  රුපියල් 
ලක්ෂ 8,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තමයි  උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මඩකළපුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලට මුල් ගල 
තියන්ෙන්. අපි ඊළඟට යාපනය, වන්නිය සහ කිලිෙනොච්චිය වාෙග් 
උතුරු,  නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පාෙද්ශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් 
කරන්නට රුපියල් බිලියන 10ක පමණ මුදලක් 2016 - 2017 
කියන වර්ෂ ෙදක තුළට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  

 
මම දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු කියන්නට යන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 

ෙවලාෙව් රජය හැටියට කියන්නට කැමැතියි, අෙප් අය වැය 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීමට සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජන වැඩි වැඩිෙයන් ලබා ගැනීමට බව. 
ඒ වාෙග්ම පරණ තිබුණු කමය දිහා බැලුවාම ෙප්නවා, දඬුවම් 
මුදලාලිලාෙග් ආෙයෝජන කමයක් තමයි තිබුෙණ් කියලා. එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් ආෙයෝජන කමයකුයි අෙප් රෙට් ගමන් කෙළේ. ඒ 
ආෙයෝජන කමය ෙවනස් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව් ෙකොළඹ මුදලාලිලා කිහිප ෙදෙනකුට 
යටත් වුණු ආෙයෝජනයක් තිබුෙණ්. අපි ඒ ආෙයෝජන කමය 
ෙවනස් කරලා නිසි මාර්ගයකට යන්නට පුළුවන් ආෙයෝජන 
තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙම් අය වැය වාර්තාව ඉතාම ශක්තිමත් විධියට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් අවුරුදු 5 ඇතුළත රැකියා ලක්ෂ ගණනක් ඇති 
ෙවන පරිදි. උදාහරණයක් විධියට අපි දකුණු පළාෙත් පළමුෙවනි 
කම්හල ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් විවෘත කරනවා. එයින් 
7,000කට රැකියා ලැෙබනවා. ඒ සඳහා අක්කර 12ක් තුළ 
සම්පූර්ණ නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31 වන විට ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 7,000කට 
රැකියා උත්පාදනය වන කමයක් ඒක. අපි ෙම් සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රෙට් සමස්ත රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 
ගණනකට රැකියා ලැෙබන අය වැයක්. එම නිසා ෙම් අය වැය 
සාර්ථක කර ගන්නට පක්ෂ විපක්ෂ සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
අෙප්ක්ෂා කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.12] 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, 2017 සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අය 
වැය විවාදෙය් ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  
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[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය සහ ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
ඇමතිවරුන් කරන පකාශ දිහා බැලුවාම මට මතක් ෙවන 
පළමුෙවනි කාරණය ෙමයයි. එතුමන්ලා එකම ෙද් කරමින් ෙවනස් 
පතිඵල බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. එකම 
ෙදයක් කරමින්, පසුගිය අවුරුදු 10දීත්, ඊට කලින් අවුරුදු 10දීත්, 
ඊට කලින් අවුරුදු 10දීත් එකම ෙදයක් කරමින් ෙවනස් පතිඵල 
අෙප්ක්ෂා කරන බව ජනතාවට කියනවා. පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලන 
සමෙය් ඉදිරිපත් කළ අය වැයවලත්,  ෙම් අය වැෙය්ත් තිෙබන 
ෙවනස ෙමොකක්ද? රාජපක්ෂ පාලන සම ෙය් අය වැය ගත්තත්, ඊට 
කලින් තිබුණු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග පාලනෙය් අය 
වැය ගත්තත්, ඒ අතර තිබුණු රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග් පාලන 
කාලෙය් අය වැය ගත්තත් ෙවනසක් නැහැ. දූෂණය සහ 
කළමනාකරණය පිළිබඳ යම් යම් ඉතා සුළු ෙවනස්කම් ඇරුණාම, 
සමහර ආණ්ඩුවල ඒ ෙද්වල් වැඩියි; සමහර ආණ්ඩුවල 
පතිශතාත්මකව අඩුයි; ඒ ඇෙරන්න ෙවනසක් නැහැ. එම නිසා 
එකම ෙදය කරමින්, ෙවනස් පතිඵල බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
කියා ජනතාවට කියන එක ජනතාව ෙගොනාට ඇන්දවීමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, මුලින්ම මම ෙම් අය වැය ගැන කරුණු 

කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. කරුණු ෙගොඩක් ගැන 
දැනටමත් විවාද ෙවලා තිෙබන නිසා මම ෙකටිෙයන් අදහස් 
ඉදිරිපත් කර න්නම්. ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් පිට කවරෙය් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, "සැමට පතිලාභ හිමිවන, ෙව්ගවත් 
වර්ධනයක් කරා.... " - “Accelerating Growth with Social 
Inclusion” - කියා. ඒ ගැන මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. පසුගිය කාලෙය් growth එක accelerate 
වුෙණත් නැහැ; වර්ධනය වැඩි වුෙණත් නැහැ ; -ඒ පිළිබඳව තිෙබන 
සංඛ්යා ෙල්ඛන මම කියන්නම්.- සමාජෙය් දුප්පතුන්, ෙකොන් වුණු 
ෙකොටස් සමාජගත වුෙණත් නැහැ. පසුගිය කාලෙය් ඒ ෙද්වල් 
වුෙණ් නැත්නම් -එෙහම වුෙණ් නැති බව ආණ්ඩුවම කියන ගමන්- 
ඒකම කරන ෙම් අය වැය පකාශෙයන් ආර්ථික වර්ධනය ඇති 
ෙවලා, සමාජෙය් ෙකොන් වූ ෙකොටස්, දුප්පතුන් පතිලාභ ලබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක වන්ෙන් නැති 
ෙදයක්. එම නිසා මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්  පිට කවරෙය් සඳහන් කර තිෙබන ෙම් අදහසම සිදු 
ෙනොවන, දැන දැන දමලා තිෙබන ෙබොරුවක් බව.  

 
ෙමම අය වැෙය් තිෙබන ඉතා වැදගත් කරුණු ෙදකක් ගැන මම 

උදාහරණ ෙදකක් කියන්නම්, ෙම් ෙබොරු කියනවා කියන එක 
ඔප්පු කරන්න. ඒ වචනය පාර්ලිෙම්න්තු භාෂාවට උචිත නැහැ 
තමයි. නමුත්, ජනතාවට ෙත්ෙරන භාෂාව ඒකයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ගිය වසෙර් අය වැය පකාශය ඉදිරිපත් කරද්දිත්, 
ඊ ට කලින් අගාමාත්යවරයා ආර්ථික පතිපත්තිය පකාශ කරද්දිත් 
කිව්වා,  "විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙගන් ගන්නා බදු පමාණය -වක 
බදු පමාණය-  වැඩියි, රාජපක්ෂ පාලන සමෙය්දී විශාල වශෙයන් 
වක බදු ගැහුවා, ෙම් ෛමතී රනිල් විකමසිංහ පාලනය එෙහම 
ෙනොෙවයි, සෘජු බදු සියයට 60ට ෙගන යනවා; වක බදු, ඒ 
කියන්ෙන් VAT එක වැනි භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත ගහන බදු සියයට 
40ට අඩු කරනවා" කියා. ගරු කථානායකතුමනි ඔබතුමාත් 
දන්නවා, ගිය වසෙර් අය වැය ඉදිරිපත් ෙවලා ගණන් හදලා බලන 
ෙකොට අපට ෙපණුනා, ෙම් වක බදු පමාණය ලංකා ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම වක බදු පතිශතයට -රාජ්ය ආදායමින් 85කට- ගිහින් තිෙබන 
බව.   

 

සෘජු බදු පමාණය සියයට 15ට අඩු වුණා. සරලව ගත්ෙතොත්, 
සල්ලි තිෙබන සමාගම් හිමියන්ෙගන්, ඉතාම ඉහළ ධනවතුන්ෙගන් 
ගන්නා බදු පමාණය ආණ්ඩුව අඩු කළා. සාමාන්ය මහජනතාවට 
ගහන බදු පමාණය වැඩි කළා. ගරු රවි කරුණානායක මහත්මයා 
ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දිත්  ඒ කරුණම නැවතත්  කියා 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් අය වැය කථාව සඳහන් ෙපොෙත් ඒක 
සඳහන්ව තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, ෙමවර සෘජු බදු පමාණය 
වැඩි කරනවාය, ඒ කියන්ෙන් ආදායම් බදු පමාණය වැඩි 
කරනවාය, සමාජෙය් ඉහළ ආදායම් ලබන අයෙගන් බදු ගන්න 
එක වැඩි කරනවාය, වක බදු පමාණය එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය 
ජනතාවෙගන් අය කරන බදු පමාණය අඩු කරනවායි කියලා.  

නමුත්, ගරු කථානායකතුමනි, අපි ගණන් හදලා බැලුවාම ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙමොකක්ද  තිෙබන්ෙන්? ෙමවර අය වැෙයන් 
2017 වර්ෂයට ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන සමස්ත ආදායම 
රුපියල් බිලියන 1,821යි. ෙම්ෙකන් භාණ්ඩ හා ෙසේවාවලින් 
විතරක්, වැට් එෙකන් විතරක් රුපියල් බිලියන 1,086ක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  සමස්ත බදු පමාණෙයන් සියයට 60ක්.  
හරියටම ගත්ෙතොත්, සමස්ත බදු ආදායමින් සියයට 60ක් වැට් 
එෙකන් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ඊළඟට, විෙද්ශ ෙවෙළඳාම් මත බදු. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔබතුමා දන්නවා විෙද්ශ ෙවෙළඳාම් මත බදු කියන්ෙන්ත්, නැවත 
ජනතාව ෙගවන වක බද්දක් බව. ඒකත් ජනතාව තමයි අවසාන 
වශෙයන් ෙගවන්ෙන්. එයින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, රුපියල් 
බිලියන 400ක්. එය සමස්ත ආදායමින් සියයට 18ක්.  එතෙකොට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ෙම් ෙදක එකතු කරලා බැලුවාම, ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා, වක බදු පමාණය සියයට 78ක් බව. එෙහම 
ගත්ෙතොත්, ආදායම් බදු තිෙබන්ෙන් සියයට 22යි.  

 
දැන් ෙම් අය වැෙය්ම ගරු රවි කරුණානායක මහත්මයා 

කියනවා, "සෘජු බදු නැත්නම් ඉහළ ආදායම් සත්රෙයන් ගන්නා 
බදු පමාණය සියයට 60කට ෙගෙනනවා. සාමාන්ය ජනතාවෙගන් 
ගන්නා පමාණය සියයට 40ක්" කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 
බස් එෙක් board එක දානවා යන්ෙන් කතරගමට කියලා.  හැබැයි, 
board එක එෙහම දැම්මාට බස ්එක යන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් ඊට 
පතිවිරුද්ධ  දිශාවට. පුත්තලමට නැත්නම් ෙවනත් පැත්තකට.  
දකුණට යනවා කියලා යන්ෙන් උතුරට. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් 
ආණ්ඩුව යන්ෙන් රුවිෙතට.   ෙම් විධියට මුළා කරන්න හදන්ෙන් 
කවුද? අඩු ගාෙන් තමන්ෙග්ම ලියවිල්ල, තමන් කියවන 
ලියවිල්ලම, තමන් ඉදිරිපත් කරන තර්කයවත් සනාථ ෙනොකරන 
විධිෙය්  දත්ත,  පධාන වශෙයන් ජනතාවට බලපාන කරුණු ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෙර්දා SMS එක ආවා, ජල ගාස්තුව 

සියයට 30කින් වැඩි කර තිෙබනවායි කියලා.  මා අද උෙද් 
දැක්කා, ලංකාෙව් ෙබ්කරි හිමියන්ෙග් සංගමෙය් පධානීන් 
රූපවාහිනිෙය් කථා කරනවා. ඔවුන් කියනවා, "ජල ගාස්තුව 
සියයට 30කින් වැඩි කළාම plain tea එකක මිලත් රුපියල් 
10කින් වැඩි කරන්න ෙවනවා" කියලා. ෙමොකද, වතුරවලින් ෙන්, 
plain tea   හදන්ෙන්. ෙමය රුපියල් 10කින්ද වැඩි ෙවන්ෙන් 
කියන එක ගැන අපට වාද කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ස්ථිරවම 
plain tea එෙක් මිලත් වැඩි කරනවා. Service station එෙක් 
ගාස්තුවත් වැඩි කරනවා. ඉදිආප්පෙය්, ආප්පෙය් මිලත් වැඩි 
කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
කල්පනා කරලා බලන්න.  

 
ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 40කට ආසන්න පමාණයක් 

පානීය ජලය ගන්ෙන් ජල නළ මාර්ගෙයන්. අද ආණ්ඩුව කියනවා, 
"ජල නළ මාර්ගෙයන් ජලය පාවිච්චි කිරීම තව වැඩි කරන්න 
යනවා" කියලා. හැබැයි, සියයට 30කින් ජල ගාස්තුව වැඩි 
කරනවා. ස්ථාවර ගාස්තුව ඊටත් වඩා වැඩියි. දැන් අය වැෙයන් 
ජනතාව මත වක බදු සියයට 78ක් ගහලා, ජල ගාස්තුව තව 
සියයට 30කින් වැඩි කරලා, බදු විධියට එන්ෙන් නැති වාහන දඩ 
ආදී අනිකුත් ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම එකතු වුණාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව 
කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙබොරු වනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිව ගත්ෙතොත් 
ෙම් අය වැය ඉහළ ආදායම් ස්තරයට වාසි ලබා ෙදමින්, 
අතිබහුතරයක් වන දිලිඳු ජනතාවට බදු මත බදු ගහපු අය වැයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක කරුණු වශෙයනුයි මම 
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දත්ත වශෙයනුත් ඒක වැරදියි.  

 
ඊ ඟට ගත්ෙතොත්, අගාමාත්යවරයා පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 

ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී පකාශයක් කළා. එතෙකොට යූඑන්පී එක 
ආණ්ඩු බලය ලබා ගත් මුල් කාලයයි; රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බිඳ 
වැටුණු ගමන්. එතෙකොට දත්ත ටිකක් ඇත්ත කියනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගාමාත්යවරයා 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම කියනවා, "ලංකාෙව් සමස්ත ජනගහනෙයන් 
දිනක ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ට වඩා අඩු -දැන් ගත්ෙතොත් 
රුපියල් 290කට වඩා ෛදනික ආදායම අඩු- ජනගහනය සියයට 
43ක්" කියලා. එෙහම කිව්ෙව් ෙම් රෙට් අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මහතායි.  

 
ඊළඟට, රවි කරුණානායක මහත්තයා ෙම් වර්ෂෙය් 

ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඇවිල්ලා කියනවා, "ලංකාෙව් ෛදනික 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ට වඩා අඩු ජනගහනය සියයට 
20යි" කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, සියයට 43ක් කියන්ෙන් 
ලක්ෂ 86ක් වන ජනතාවයි. ලංකාෙව් ජනගහනය ලක්ෂ 203ක් 
පමණ වනවා. ලක්ෂ 86කෙග් ෛදනික ආදායම රුපියල් 290ට 
අඩුයි කියලා අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහතා ගිය 
ෙනොවැම්බරෙය් කියනවා. ෙම් ෙනොවැම්බරෙය් එතුමාෙග් මුදල් 
ඇමති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා, "ඒ පමාණය දැන් 
සියයට 20යි." කියලා. ඒ ෙමොකද, ෙම් ලියවිල්ල නීත්යනුකූල 
ලියවිල්ලක් කරන්න. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලා අවුරුද්දක් ඇතුළත 
ලංකාෙව් සිටින ජනගහනෙයන් ලක්ෂ 43කෙග් දුප්පත්කම අඩු 
කළා කියලා ද කියන්ෙන්? දැන් ෙම් ෙබොරු කාටද කියන්ෙන්? 
රෙට් මුදල් ඇමතිවරයායි, ර ෙට් අගමැතිවරයායි, ෙම් ෙදෙදනාම 
ඇත්ත කියනවා ෙවන්න බැහැ ෙන්? ෙදෙදනාෙගන් එක් ෙකෙනක් 
අසත්ය පකාශ කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉලක්කම් 
ෙවනස් කරලා; ඉලක්කම් හරඹ කරලා හංගන්න හදන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමනි, හංගන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා. 

පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් සමාගම  මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාරය සුද්ද 
කරලා සල්ලි  ගත්තා. ඒ සල්ලිවලින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයට පත්තරයක් පටන් ගන්නා එක ටික කාලයක් ෙහොෙරන් 
හංගාෙගන කරෙගන යන්න පුළුවන්.  තමන්ෙග් පක්ෂයට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් සහාය ෙදන  සමහර රූපවාහිනී නාළිකා 
පටන් ගන්නා එක  ටික කාලයක් ෙහොෙරන් කරෙගන යන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ආර්ථිකෙය් කරන ඒවා හංගන්න බැහැ.   

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සිටින ෙජ්යෂ්ඨ 

ෙද්ශපාලනඥෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා,  
ආර්ථිකෙය් කරන ෙද්වල් ඉලක්කම්වලින් හංගන්න අමාරු බව. 
සමාජීය වශෙයන් හංගන්න ෙකොෙහත්ම බැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙම් අවුරුදු 20 ඇතුෙළේ - පසු ගිය අවුරුදු  10-15 - රැකියා 
විරහිතභාවය සියයට 4.4යි කියලා කියනවා. දැන් මහ බැංකුෙව් 
මහත්වරුත් ඕක ලියලා ෙදනවා. හැබැයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, එතුමන්ලාෙග් 
කාර්යාල කාමරවල අට්ටි ගහලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? කාමර 
පිෙරන්න පුරවා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? රැකියා අයදුම්පත්. රැකියා 
අයදුම්පත්වලින් ඇමතිවරුන්ෙග් කාමර පිරිලා. ඒක තමයි ඇත්ත. 
රැකියා විරහිතභාවය සියයට 4.4යි කියා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
කියනවා. ගරු ඇමතිවරුත් ඇවිල්ලා තර්ක කරනවා. නමුත් 
තමන්ෙග් ආසනයට ගියාම තමන්ටම ෙපෙනනවා, රැකියා 
විරහිතභාවය සියයට 4.4ක් ෙනොෙවයි, සියයට 44ක් වන තරමටම 
රැකියා නැති  බව. එතරම් රැකියා විරහිතභාවයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මම ෙම් ඉලක්කම් හරඹය ගැන මීට වඩා කාලය ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාෙය් පදනම ෙබොරු. මහා 
ෙලොකුවට ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරනවා. අපට photos 
දාලා අය වැය සකසනවා කියලා ෙපන්වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමනි,  අපි එකඟ නැති වුණත් බුද්ධිමය 

වශෙයන් මහන්සි ෙවන කාරණයක් තමයි අය වැය ෙල්ඛනයක් 
හදනවා කියන්ෙන්. බුද්ධිමය ශමයක් එතැන තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට ෙම්වා හරි වුණත්, වැරැදි වුණත් ඉෙගන ගන්න ෙදයක් 
තිෙබනවා. එෙහම හිතාෙගන තමයි අපි අය වැයට සූදානම් 

වන්ෙන්. නමුත් දැන් බැලුවාම ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන් ෙබොරු 
ලියවිලි බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් උසස් ෙපළට, 
සාමාන්ය ෙපළට ලියන දරුෙවක් රෙට් දුප්පත්කම ගැන ෙමොකක්ද, 
ලියන්ෙන්? අගමැතිතුමා කියන එක ද, මුදල් ඇමතිතුමා කියන 
එකද  ලියන්ෙන්? රෙට් රැකියා විරහිතභාව ගැන ලියද්දී, තමන් 
ගෙම් අත්විඳින රැකියා විරහිත භාවය ගැන ද, එෙහම නැත්නම් 
අච්චු ෙපොත්වල ගහලා තිෙබන ෙබොරු ද ලියන්ෙන්? ගරු 
කථානායකතුමනි, මම නැවත කියන්ෙන් එකම ෙද් කරමින්, 
පැරණි ෙද්ම කරමින් අලුත් ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තුවීම වැරැදියි 
කියන එකයි. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම නිශ්චිත 
වශෙයන්  කරුණක් ෙදකක් තව කියන්නම්. ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය ගැන බලන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය  ජනතාව තුළ 
ආර්ථික සිහින හදන්න හරිම දක්ෂයි. ඔවුන්ට ආර්ථික සිහින 
හැදීෙම් දක්ෂභාවයක් තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා, මහ 
බැංකු වාර්තාව ගැන. අලුත් මහ බැංකු අධිපතිතුමාම කිව්වා, "අෙප් 
රෙට් ෙදෙවනි කාර්තුෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  සියයට 2.6යි" 
කියලා. 2016 ෙදෙවනි කාර්තුෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
2.6යි. 

 
එතෙකොට 2016 මුල් මාස හෙය් අෙප් රෙට් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් 

සියයට 4.9ක වර්ධනයක්, කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් සියයට 5.2ක 
වර්ධනයක්, කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් සියයට 2.5ක වර්ධනයක් 
තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකු වාර්තාෙව් දානවා, "සියයට 7ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා" කියලා. හැබැයි අෙප් 
රෙට් ජනතාව, බහුතරයක් ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ විහිළුකාරෙයෝ 
වශෙයන් සලකන නිසා ඔවුන්  ෙම් ඉලක්කම් ගැන මම තරම්වත් 
උනන්දු ෙනොවන බව මා දන්නවා. එම නිසා මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ටත් කියනවා, "තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉලක්කම්වලට 
වග කියන්න ඕනෑ" කියලා. ඇමතිවරු ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
කුමක් කිව්වත් නිලධාරින් වශෙයන් ඔබලාට වග කීමක් 
තිෙබනවා, රටට ඇත්ත කියන්න; අඩු ගණෙන් ඇත්ත ඉලක්කම 
කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔය කියන පරස්පරතාවලට පස්ෙසේ 

ෙම් අය වැෙය් අපි දකින මූලික ලක්ෂණයක් තමයි  සුබසාධන, 
නැත්නම් රෙට් ජනතාවට ලැබිලා තිෙබන මූලික ෙසේවා කප්පාදු 
කර තිෙබනවා කියන එක. ඊට පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලීකරණය වැඩි කර 
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ලිබරල්කරණය කිරීම, නැත්නම් ආර්ථිකය 
නිදහස් කිරීම තවදුරටත් සිදු කර තිෙබනවා. මා ඒ පිළිබඳව 
උදාහරණ කීපයක් ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව දැන් ෙම් අය වැෙයන් 

ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අය වැෙය් තිෙබනවා, "social inclusion" 
කියලා වචනයක්. සමාජෙය්  ෙකොන් වූ ෙකොටස් සමාජගත කරනවා 
කියලායි එයින් කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු 
ගිය මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ තමන්ෙග් ආර්ථික දර්ශනෙය් නම 
ෙවනස් කළා, "Social Market Economy" කියලා. මුලින් 
"Market Economy" කිය-කියා ඇවිල්ලා, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
කමය ෙලෝකෙය්ම සවුත්තු ෙවලා ලංකාෙවත් සවුත්තු වුණාට 
පස්ෙසේ ඒකට මායාකාරී, මංමුළා කරන වචනයක් මුලට දැම්මා, 
'සමාජ' කියලා. "සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්" කිව්වාම 
සරලව ගත්ෙතොත් රට දිහා බලන්ෙන් market එකක් ෙලස 
ෙනොෙවයි. මූල ධර්මය ඒකයි. ඒ කියන්ෙන්, ෙම්ක රටක්ද, market 
එකක්ද? ෙම්ෙක් ෙවනසක් තිෙබනවා ෙන්. ෙම්ක ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් ෙලස දකිනවා නම්, ඊට අනුව තමයි පතිපත්ති හදන්ෙන්. 
ෙම්ක අඬන, ෙදොඩන ඒ වාෙග්ම හිනා වන සාමාන්ය ජනතාව ජීවත් 
වන රටක් ෙලස දකිනවා නම්, ඒකට අනුව ආර්ථික පතිපත්ති 
සකස් කරන්න ඕනෑ, ෙවනස් විධියකට. දැන් ආර්ථික දර්ශනෙය් 
'සමාජ' කියලා මුහුණත දැම්මාට ඒ අනුව ෙනොෙවයි සකස් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න, ෙමොන සුරංගනා කථා 

කිව්වත්, ෙමොන සුරංගනා වචන කිව්වත් ෙමවර අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්ය, වෘත්තීය පුහුණුව, ළමා කටයුතු, කාන්තා කටයුතු, කෘෂි 
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කර්මාන්තය වාෙග් ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් ලක්ෂ 180කට විතර 
බලපාන ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේත සම්බන්ධව ෙමවර අය වැෙයන් රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රජෙය් පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ආණ්ඩුව ගිය වසෙර් 

අය වැෙයන් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදලට වඩා රුපියල් 
බිලියන 33ක් -රුපියල් ෙකෝටි 3,300ක් - කපලා තිෙබනවා කියලා. 

 
අධ්යාපන ෙවනුෙවන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 

ෙලස ෙවන් කෙළේ ගිය වසෙර්  2.72යි; ෙමම වසෙර්  2.2යි. ඒ, රවි 
කරුණානායක මහත්තයාෙග් buildings හැර. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිය වසෙර් අධ්යාපන වියදම 
වැඩි කරන්න ඕනෑ නිසා රවි කරුණානායක මැතිතුමා කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිට හදපු ෙගොඩනැඟිලිවල වටිනාකම 
එතුමාෙග් අය වැයට දාලා තිබුණා කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ 
වසෙර් ක්ෂයවීමට දාලා තිබුණා. නමුත්, දැන් අපට ෙපෙනන 
විධියට ඒකට සමාජෙයන් ආපු විෙව්චනයන් නිසා එතුමා එය 
ෙමවර අය වැෙයන් අයින් කරලා තිෙබනවා. ගිය වසෙර්, 
buildingsවලට එකතු කළ අගය නැතිව ගත්තාට පසුව රුපියල් 
බිලියන 129ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිබුණා. අය වැය 
කථාෙවන් ආපු පතිපාදනත් එක්ක ගත්තත් ෙමවර ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්,  රුපියල් බිලියන 96යි. එය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස 2.2යි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අධ්යාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.2ක් ෙවන් 
කරලා ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
අධ්යාපනයට කපන හැම මුදලම අෙප් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව 
තමන්ෙග් purse එෙකන් ෙම් දරුවන්ට ෙගවන්න ඕනෑ.  

 
අධ්යාපනයට කරන ෙම් කප්පාදුවට ෙහේතුව වශෙයන් එතුමා 

කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එතුමා ෙහේතුව වශෙයන් කිව්ෙව්, "අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදල වියදම් කරන්න බැරි වුණා" 
කියලා. ඉතින්, අධ්යාපන අමාත්යාංශය භාර ඇමතිවරයා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි ද? 
ඒක කෙළේ ෙවනත් ආණ්ඩුවකින් ද? අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු 
මුදල වියදම් කරන්න බැරි වීම නිසා අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන මුදල් කපනවා!  ඒකට, ඇමති ෙවනස් කරන්න ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. නැත්නම්, අමාත්යාංශය හදන්න ෙන් තිෙබන්ෙන්. 
දැන්, වැඩ කරන්ෙන් එෙහමද? දැන්, ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අධ්යාපනයට 

වියදම් කරන්න බැරි වුෙණොත් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් තිෙබන 
මුදල් තවත් කපනවා. ඒ, රවි කරුණානායක මහතාෙග් විෙශේෂඥ 
මූල්ය තර්ක. ඉතින්, ඒ නිසා අධ්යාපනය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, 
ෙකළින්ම රුපියල් ෙකෝටි 3,300ක් කපලා තිෙබනවා. ෙමහි 
පතිඵලය ඉස්ෙකෝලවලින්, ෙදමාපියන්ෙගන් ෙපෙන්වි.  

 
ඊට පසුව, උසස් අධ්යාපනය ගැන කියන්න ඕනෑ. ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ඇති 
මුදල ෙමවර රුපියල් මිලියන 4,556ක් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. 
ගිය වසරට වඩා රුපියල් මිලියන 4,556ක් කපලා තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ්ය අරෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ෙසෞඛ්යෙයන් රුපියල් 
මිලියන 13,106කට ආසන්න මුදලක් කපලා තිෙබනවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කියනවා, "පරිසර හිතකාමී" 
කියලා. ගිය වසෙර් පරිසරය සඳහා ෙවන් කළ මුදලට වඩා ෙමවර 
රුපියල් මිලියන 11,872ක් කපලා තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පරිසර පශ්නය සුවිශාල 

පශ්නයක්. ඒක පරිසරය පිළිබඳ පශ්නයක්ම පමණක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් යන ධෙන්ෂ්වර ආර්ථික කමය මත මිනිස්සු ගැනවත් 
හිතන්ෙන් නැති ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය, පරිසරය ගැන 
හිතනවාද ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා හිතන්ෙන් නැති සමාගම්, ෙකොම්පැනි, 
පරිසරය ගැන හිතයිද? සාමාන්ය තර්කයක් මම ෙගොඩනඟන්ෙන්. 
එය එෙසේ තිබියදී එක පැත්තකින් පරිසරය ෙවනුෙවන් -
ෙසොබාදහම ෙවනුෙවන්- ෙවන් කරන මුදලින් රුපියල් මිලියන 
11,872ක් කපලා, ඊට පස්ෙසේ අය වැය තුළට එක පරිච්ෙඡ්දයක් 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, වැලි පර්මිට්, ගල් පර්මිට්, අර පර්මිට් 
ෙදන එක කාර්යක්ෂම කරන්න කියලා. ඒ කියන්ෙන් check 
කරන්ෙන් නැතුව ඉක්මනට ෙදන්න කියන එකයි. 

 
ඊට පස්ෙසේ වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ෙම්ෙක් robotics, innovation, automation, ඒ ඔක්ෙකෝම 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය කථාෙව් ෙගොඩක් වැදගත්, ෙලෝකෙය් 
දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල තිෙබන සමහර සංකල්ප ෙගඩි 
පිටින් cut and paste කරලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ඒවා 
ෙවනුෙවන් මිලියන 25ක්, 50ක් ෙවන්කරලාත් තිෙබනවා. පශ්නය 
ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. එෙසේ තිබියදී හැම අවුරුද්ෙද්ම අෙප් රෙට් 
තරුණ තරුණියන්ෙගන් 125,000කට පමණ සුදුසුකම් ෙනොලැබීම 
නිසා විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි ෙවනවා. උසස ්ෙපළ සමත් වන 
150,000කෙගන් 25,000කට විශ්වවිද්යාලයට ෙතෝරාගත් බවට 
ලියුම් එනවා. එයින් 22,000ක් ෙතෝරාගන්නවා. UGC එෙක් 
තිෙබන දුර්වල හා දූෂිත පාලනය නිසා එයින් 3,000ක් 
විශ්වවිද්යාලයට ගන්න බැරි ෙවනවා. විශ්වවිද්යාල තුළ ඉඩ තිබියදී 
හැම අවුරුද්ෙද්ම සුදුසුකම් ලැබූ 3,000 බැගින් ෙගදර නතර 
කරවනවා. ඉතිරි 125,000 තමයි වෘත්තීය පුහුණුවට, අරවාට, 
ෙම්වාට යන්ෙන්. දැන් ඒ වෘත්තීය පුහුණුවට ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙවන් කළ 
මුදල ගිය අවුරුද්දට වඩා රුපියල් මිලියන 2,560ක් කපලා 
තිෙබනවා. "අපි automationවලට යනවා, අපි roboticsවලට 
යනවා, අපි nanotechnology දියුණු කරනවා" කියලා ඒ 
පැත්ෙතන් කථා කරනවා. ෙම් පැත්ෙතන් වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා 
ෙවන් කරන මුදල අඩු කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ 
මුදලත් ෙම් දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට දරන්න ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, කාන්තා 

අපචාර සහ ළමා අපචාර අෙප් රෙට් තිෙබන සමාජ ව්යසනයක් 
කියලා. ඒ නිසා තමයි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු කියලා ෙම් රෙට් 
ෙවනම අමාත්යාංශයක් හදලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව කාන්තා 
මන්තීතුමියක් ඇමතිවරියක් කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු 
10කට, 20කට කලින් ෙම් රෙට් "කාන්තා කටයුතු ඇමති" කියන 
ධුරයට තිබුණු ෙද්ශපාලන සමාජ බර ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්. 
අද ඒක සුවිශාල සමාජ ව්යසනයක් ෙවලා, යුද්ධය හා සමාන තරම් 
පබලයි. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් ගිය වසරට වඩා රුපියල් මිලියන 7,068ක් කපලා 

1051  1052 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. කාන්තාවන් ශක්තිමත් කිරීම, ඔවුන් ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් කිරීම, ඔවුන් සමාජයීය වශෙයන් ශක්තිමත් කිරීම, 
දරුවන්ට සිද්ධ වන විශාල අපචාරයන්, ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම ෙවනුෙවනුයි  ඒ මුදල්ෙවන් කරන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 

ෙලෝගනාදන් විද්යා දැරිය දූෂණයට ලක්කරලා අවුරුදු එකහමාරක් 
ෙවනවා කියලා. ෙසේයා ස ෙඳව්මි දැරිය දූෂණයට ලක්ෙවලා 
අවුරුද්දක් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තී කණ්ඩායම විධියට අපිත්, තවත් 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් පාලකයන්ට මඟින් මඟට කියා සිටියා, ළමයින් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවලා එම අපරාධකරුවන්ට 
විරුද්ධව නීතිය කාර්යක්ෂමව හා හරියාකාරව ඉටු කිරීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියලා. ෙම්වා ඉඳලා හිටලා සිදුවන සිද්ධීන් 
ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිවරයා ෙලෝගනාදන් විද්යා දැරියෙග් අම්මාට 
පසිද්ධිෙය් කිව්වා, විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ 
අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ෙදනවා කියලා. අවුරුදු එකහමාරකට 
පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා අපි අහන්න 
කැමැතියි. ෙම්වා පසිද්ධ නම්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් දිනපතා 
සිදුෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒක තමයි රෙට් 
යථාර්ථය.  

 
ඔබතුමා දන්නවා, අද blue filmsවලට addict වුණු දරුෙවෝ 

ඉන්නවා. එෙහම ෙනොවුණු  දරුෙවක් නැති තරම්. අපට රටක් 
වශෙයන් දැන් ඒ ෙවබ්  අඩවිවලට passwords දාලා දරුෙවෝ 
ඒවායින් ෙබ්රාගන්න බැහැ. දරුෙවෝ ඒවාට ලක් වුණාට පස්ෙසේ 
ඒවායින් ෙබ්රාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් කුණු ෙගොෙඩ් 
ගිෙළන්ෙන් නැතුව ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන අධ්යාපනය 
දරුවන්ට ලබා ෙදන්න   සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා පවත්වාෙගන යන ධනපති කමය මඟින් දරුවන් 
ආරක්ෂා කරන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් ෙමවැනි සමාජ 
ව්යසනවලින් දරුවන්ට අවම ආරක්ෂාව ෙහෝ හදන්න; තාවකාලික 
ආරක්ෂාව ෙහෝ හදන්න. ඒ සඳහා ෙම් මුදල් අවශ්යයි. 

 
මුදල් තිබුෙණොත් තමයි නිලධාරින් පුහුණු කරන්න පුළුවන්කම 

තිෙබන්ෙන්. එෙහම තිබුෙණොත් තමයි ආයතන හදන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. එෙහම තිබුෙණොත් තමයි 
විශ්වවිද්යාලවලට පරීක්ෂණ පවත්වන්න උදවු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂෙයන් රුපියල් මිලියන 7,068ක් කපලා, දරුවන් වඩාෙගන 
ඉම්බාට වැඩක් නැහැ; ෙලෝක ළමා දිනෙය්දී විශාල උත්සව 
පැවැත්වූවාට වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට, 

උසස් අධ්යාපනයට, වෘත්තිය පුහුණුවට හා පරිසරයට අදාළව ෙවන් 
කරන මුදල් කප්පාදු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කරපු විශාලම කප්පාදුව කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළව 
සිදු කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන විවාදෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා 
කරන්න මා හිතාෙගන ඉන්නවා. සමස්ත කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතයට 
අදාළව ගත්ෙතොත්, ගිය අවුරුද්දට වඩා අවම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 21,393ක් කප්පාදු කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් ලක්ෂ 
සියයකට ආසන්න ජනතාවක් ෙකළින්ම කෘෂි කර්මාන්තෙයන් 
ජීවත් වන බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ෙම් කප්පා දුෙවන් 
කැෙපන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් ෙකොටසද, ඔවුන් 
ලබන ෙවනත් සහනාධාරද, උපෙද්ශන ෙසේවාවන්ද කියන එක 
පැහැදිලි නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් ස්ථිරව කැෙපනවා. නමුත් 
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 210ක් වියදම් කරලා කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට ෙගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ල අරෙගන වසා දමා තිෙබනවා. මාසයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 210ක කුලියකට D.P.J. Tower  ෙගොඩනැඟිල්ල අරෙගන 
වසා දමා තිෙබනවා.  

ෙගොවියාට ෙවන් කරන මුදලින් තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 
ෙකෝටි 2,139ක් කපනවා. එෙහම කපලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා මහා ෙගොවි නායකෙයකු වාෙග් ෙපොෙළොන්නරුවට 
ගිහින් ෙගොවි උත්සව පවත්වනවා. ඒ රවටන්ෙන් කවුද? මා නැවත 
කියන්ෙන්, එකම ෙදය කරමින් ෙවනස් පතිඵල බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න බැහැයි කියන එකයි. 

 
ඊට පස්ෙසේ කාසල් ෙරෝහල ගැන කියනවා. අපි  ඒ ගැන 

බරපතළ ෙලස අනතුරු අඟවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනෙය් දක්වා තිෙබනවා  ''කාසල් 
ෙරෝහල ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 3,000ක මුදලක් වියදම් 
කරලා, ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය මැදිහත්වීමක් මත  නවීකරණය 
කරනවා'' කියලා. සාමාන්ය භාෂාෙවන් කියනවා නම්, කාසල් 
ෙරෝහල බබ්බු හම්බ ෙවන තැනක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැෙඩ් 
කරන්න ගිෙයොත්, ''ආණ්ඩුවට බබ්බු හම්බ ෙවයි'' කියලා අපි 
කියනවා. මම එෙහම කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් 
ෙබොෙහොම ශක්තිමත් වෘත්තීය සමිති තිෙබන නිසා.   

 
රාජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා පසු ගිය දවස්වල ෙදස් 

ෙදෙවොල් තිය තියා හිටියා,  ෙරෝහල් ළඟ තිෙබන සියලුම 
ෙපෞද්ගලික රසායනාගාර අයින් කරලා, ඒ ෙවනුවට රාජ්ය 
අංශෙයන්, සල්ලි අරෙගන ෙරෝහෙලන්ම සියලුම පරීක්ෂණ කරන 
විධියට වැඩ සලස්වනවා  කියලා. නමුත්, අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
144ෙවනි අංකය යටෙත් ඒ ගැනත් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, PPP  
- three Ps; ෙරෝහල් තුළ ෙපෞද්ගලික රසායනාගාර ආරම්භ 
කරනවා කියලා කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි 
ෙම්වා ගැන සාම්පදායිකත්වෙයන් දකින්ෙන් නැහැ. රටක 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්, ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය අංශයක් යම් 
මට්ටමකින් තිබීෙම් වැරැද්දක් අපි දකින්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්?  

 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩක් ආදර්ශ ගන්ෙන් යුෙරෝපෙයන් ෙන්. 

යුෙරෝපෙය්  ෙකොෙහොමද ෙසෞඛ්යය තිෙබන්ෙන්? යුෙරෝපෙය් 
ඉතාම ෙහොඳ, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් තිෙබනවා. ඉතාලිෙය්, 
ෙරෝමෙය් ඉන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සංවිධායකවරයා 
ෙබෙහත් ගන්ෙන්ත්, ෙම් රෙට් කෙතෝලික බැතිමතුන්ෙග් පූජනීයම 
නායකයා වශෙයන් සලකන පාප් වහන්ෙසේ ෙබෙහත් ගන්ෙන්ත් 
ෙරෝමෙය් තිෙබන නිදහස් ෙරෝහෙලන් කියලා මා ඉතා වගකීෙමන් 
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා ෙගෙනන්ෙන්ත් 
කුණු ෙගොඩවල්. තමුන්නාන්ෙසේලා යුෙරෝපෙය් තිෙබන ෙහොඳ ෙද් 
ගන්ෙන් නැහැ. නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්, නිදහස් අධ්යාපනයක් 
තමයි යුෙරෝපෙය් තිෙබන්ෙන්. යුෙරෝපා සංගමෙය් මූලස්ථානය 
තිෙබන ෙබල්ජියෙම් බසල්ස්වල  ෙපෞද්ගලික සරසවි එකක්වත් 
නැහැ. ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් තමයි එහි 
තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්,  ඒ මාතෘකාව ගැන එච්චර දුරට 
යන්න අවශ්ය නැහැ.  

 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා.  ඒ වාෙග්ම,  

''ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය මැදිහත්වීම'' කියලා නැවත වතාවක් රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ විකිණීමටත් ලක් කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්ය 
අංශය එකතු ෙවලා, රජයට කරන්න බැරි ෙද්වල් කරන්න කියලා 
තමයි අපි කියන්ෙන්.  NLDB වත්තක ඉරිඟු වගා කරන එක, 
නැත්නම් පශු සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ සත්තු ඇති කරන එක, 
පශු සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ තණ ෙකොළ ටික හදන එක 
ආණ්ඩුවට කරන්න බැරිද? ඒ ඉඩම් ටික  ෙකොල්ලකන්න ෙදන්න 
ඕනෑද එක එක සල්ලිකාරයන්ට?  NLDB එක හදලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකටද?  ඒක හදලා තිෙබන්ෙන් පශු සම්පත් සංවර්ධනයට. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙනොකර, රෙට් සල්ලි වියදම් කරලා, කිරි 
හරක් 15,000ක් ෙගෙනනවා. ඒ ගැන රවි කරුණානායක 
මහත්මයා කිව්වා. අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා, කිරි එළෙදනුන් 
15,000ක් import කරනවා කියලා. අපි කියන්ෙන් නැහැ ඒ සතුන් 
import කරන්න එපා කියලා. අත්යවශ්ය යම් පමාණයක් import 
කළාට පශ්නයක් නැති ෙවයි. ඒ කියන්ෙන් දියුණු මට්ටෙම් සතුන්. 
නමුත් ෙම් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්?  
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NLDB වතු තිෙබනවා 31ක්. අක්කර 50,000ක් විතර ඒවාට 
අයිතියි. ඒවා කැලෑ බවට පත් කරලා, ඒවාෙය් අලි හදන ගමන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට පිටරටින් හරක් ෙගෙනනවා. ඇත්තටම 
මම ෙම් වචනය කියන්න කැමැති නැහැ. එෙහන් හරක් import 
කරන ෙකොට, ෙමෙහේත් ඒ  ජාතිෙය් හරක් ඉන්නවා නම් -ෙම් 
වාෙග් තීන්දු ගන්න කට්ටිය- export කළා නම් ෙහොඳයි කියලා මම 
කියනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. රජය කරන ෙම් ෙද්වල්වලින් රෙට් ආර්ථිකය 
දියුණු වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික අංශය ෙයොදවන්න 
අපට කරන්න බැරි ෙද්වල්වලට. Computers assemble කරන, 
නැත්නම් වාහන assemble කරන,  ටැක්ටරයක් assemble කරන 
සමාගමක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න. ඒකට  PPP එකක් යන්න. 
Automation කරනවා නම් ඒකට PPP එකක් යන්න. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද PPP කරන්ෙන්? දික්ඕවිට වරාය!  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දික්ඕවිට වරාෙය් ගබඩා 
පහසුකම් ඇති කරන්න රෙට් මුදල් ගබඩාවක් විතර දැන් වියදම් 
කරලා ඉවරයි. දැන් ඒ ගබඩා පහසුකම් හදන එක ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක කරෙගන යන්න රජය කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය මුදල්, බදු මුදල් අපි 

ෙයොදවන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන්ද? අපි ජනතාවෙග් සල්ලි එකතු 
කරලා ඒවා ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ෙබදුවාට රටක් දියුණු 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, 
ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරණය. ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ලාභ ලබන 
සමාගම් තමයි ඇෙමරිකානු සමාගම්. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, 
ඇෙමරිකානු ජනතාවෙග් බදු ආදායම තමයි ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුව 
විසින් අවුරුදු 50ක්, 60ක් තිස්ෙසේ ඔය ෙකොම්පැනිවලට 
ෙපොෙහොසත් ෙවන්න දුන්ෙන්. ඒ ෙකොම්පැනි ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ජනතාවෙග් බදු මුදල් අරෙගන ෙපොෙහොසත් ෙවලා, ඒ ගන්න 
ලාභය නැවත ජනතාවට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ඇෙමරිකාව දුප්පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාත් 
ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය තමයි  අනුගමනය කරන්ෙන්, 
අඩු වැඩි වශෙයන්. ඔබතුමන්ලා ඒකම කරමින් රට දියුණු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම්, ඒක වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, PPP කමෙව්දය ආදි 

ඔක්ෙකෝම ගැන කථා කළාට පසුව, මෙග් කථාෙව් අවසාන 
ෙකොටසට එන්න මා කැමැතියි. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා කරන තවත් ෙදයක් තමයි, ෙවෙළඳ ෙපොළ නිදහස් 
කිරීම.  ෙමවර අය වැය කථාෙව් ගරු රවි කරුණානායක 
අමාත්යතුමා කියා තිෙබනවා, ඇෙමරිකාව එක්ක ටාන්ස් පැසිපික් 
සහෙයෝගිතා ෙවළඳ ගිවිසුම - Trans-Pacific Partnership 
Agreement - අත්සන් කරන්න එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා 
කියලා. අගමැතිවරයාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, ඒක අත්සන් 
කරන්න බැරි ෙව්වි කියලා. නමුත් මුදල් අමාත්යවරයා කියනවා, 
ඒක අත්සන් කරන්න යනවා කියලා. ඔබතුමන්ලාත් දන්නා පරිදි, 
ඒ ගිවිසුම ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදෙය් වර්තමාන  
ජනාධිපතිවරයා වන බැරැක් ඔබාමාෙග් පාලනය විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ගිවිසුම් ෙදෙකන් එකක්. ඉන් එකක් තමයි, 
Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement 
එක. ඒක ඇෙමරිකාව සහ අත්ලන්තික් සාගරෙය් එහා පැත්ෙත් 
සිටින යුෙරෝපය සමඟ එකතු ෙවලා අත්සන් කරන ගිවිසුමක්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අවුරුදු 7ක් තිස්ෙසේ 
ඒ Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement 
එක සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා පවත්වමින් යන බව. එයට, 
යුෙරෝපය විරුද්ධයි; යුෙරෝපෙය් ජනතාව විරුද්ධයි. ඒ නිසා ඒ 
ගිවිසුම අත්සන් කරන්න බැරිව දඟලනවා. ඇෙමරිකාවට තිෙබන 
එක වාසියක් තමයි, ඇෙමරිකාව සාගර ෙදකකට මැදි ෙවලා ඉන්න 
එක. ඇෙමරිකාෙව් එක් පැත්තකින් අත්ලන්තික් සාගරය, අෙනක් 
පැත්ෙතන් පැසිපික් සාගරය. ඇෙමරිකාව පැසිපික් සාගර ගිවිසුමක් 
හදා තිෙබනවා, නවසීලන්තය ආදි රටවල් සමඟ අත්සන් කරන්න.  

 
රවි කරුණානායක මහත්මයා කියනවා, එතුමා ඒ ගිවිසුම 

අත්සන් කරනවා කියලා. අගමැතිතුමා කියනවා, එය කරන්න බැරි 

ෙව්වි කියලා. ඒ ගිවිසුම හදන මිනිහා කවුද? ඇෙමරිකානු 
ජනාධිපතිවරයා තමයි ඒ ගිවිසුම හදන්ෙන්. දැන් ඇෙමරිකාෙව් 
අලුත් ජනාධිපති ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් කියනවා, ඒ ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් රවි කරුණානායක මහත්මයා 
කියනවා, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරනවා කියලා! එතුමා 
ඇෙමරිකානුෙවකුටත් වඩා ඇෙමරිකානු ගැතියි. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ඒ ගිවිසුම හැදුෙව් ඔවුන්ෙග් ෙවෙළඳ ආධිපත්යය 
සඳහා. ඇත්තටම ඒ ගිවිසුෙමන් ඇෙමරිකානු ජනතාවටත් ෙලොකු 
ෙසේවයක් වන්ෙන් නැහැ. ෙසේවයක් වන්ෙන් ඇෙමරිකානු 
සමාගම්වලට පමණයි. ඒ නිසා දැන් ටම්ප් මහතා කියනවා, එතුමා 
ඒ ගිවිසුමට අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි, අෙප් රවි 
කරුණානායක අමාත්යතුමාට ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ඕනෑ ලු!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 

වශෙයන් අපි ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට පක්ෂයි. ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
නැතිව ෙවෙළඳාම් කරන්න බැහැ. නමුත් අප අත්සන් කළ යුත්ෙත් 
කුමන ෙවෙළඳ ගිවිසුමක්ද, ෙනොකළ යුත්ෙත් කුමක්ද කියා 
ෙතෝරාගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙවෙළඳාම තරම් නිශ්චිත ෙවනත් 
විද්යාවක් නැති නිසා. ෙවෙළඳාම කියන්ෙන් නිශ්චිත ෙදයක්. "ගනු
-ෙදනු" කියන ඒවා හරියටම නිශ්චිතයි. ඒවා අඳුෙර් කරන්න බැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ලංකාෙව් පබල ව්යාපාරිකයකු 
වන නිසා ඔබතුමාත් ෙම් ගැන ෙහොඳටම දන්නවා ඇති කියලා මම 
හිතනවා. අප ෙම් අත්සන් කරන්න යන ටාන්ස් පැසිපික් 
සහෙයෝගිතා ගිවිසුෙමන් -ඒ ෙවෙළඳ ගිවිසුෙමන්- අෙප් රෙට් 
ආර්ථික ස්ෛවරීත්වයත්, ෙවෙළඳ ස්ෛවරීත්වයත් නැති ෙවනවා. 
අෙප් රෙට් කර්මාන්ත විනාශ ෙවනවා. අෙප් රෙට් කර්මාන්ත කියා 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන ටිකත් විනාශ ෙවනවා. ඒ නිසා අද ඒ ගිවිසුමට 
පැසිපික් සාගරෙය් පිහිටා තිෙබන ෙබොෙහෝ රටවල -එයට අත්සන් 
කරන්ෙන් නැති රටවල පවා- විරුද්ධතාවක් තිෙබනවා. නමුත් 
ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා, එයට අත්සන් කරන්න, සමාජවාදි 
වියට්නාමය ඒ ගිවිසුමට අත්සන් කර තිෙබන නිසා. "වියට්නාමයත් 
අත්සන් කර තිෙබන එකකට අපි විරුද්ධ වන්ෙන් ෙමොකද?" 
කියලා දැන් පශ්න කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙමන් 

අපට හානිදායක වන කරුණු හයක් මා ඉතා ඉක්මනින් කියන්නම්. 
පළමුවැනි එක තමයි, බහු ජාතික සමාගම්වල ආගමනය 
ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය බිඳ වැෙටන එක. ෙදවැන්න, එම 
සමාගම්වල අවශ්යතාවන්ට බාධා කරන ෙද්ශීය නීති සංෙශෝධනය 
කිරීමට සිදු වන එක. තුන්වැන්න, කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා 
මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන එක. හතර වන එක 
තමයි, පරිසර හිතකාමි ෙනොවන ව්යාපාරික මැදිහත් වීම් දිරි 
ගන්වන එක. විෙශේෂෙයන් ඖෂධ ජාවාරමත් ෙමහි දකින්න 
තිෙබන බරපතළ කාරණයක්. පස්වන එක තමයි, ඖෂධ 
ජාවාරමට ඉඩ හැෙදන එක. අවසාන එක, ජාතික රාජ්යෙය් 
තිෙබන ෙද්ශපාලන ස්ෛවරීත්වය හැකිළීම.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වියට්නාමය ෙම් ගිවිසුමට 

ඇතුළු ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක පදනමකින්. ඒ, non-market 
category කියන එක යටෙත්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවා වියට්නාමය සමාජවාදී පාලනයක් සහිතව, 
ආණ්ඩුෙව් ඍජු මැදිහත් වීමක් සහිතව ආර්ථිකයට මැදිහත් වන 
රටක් බව. එහි ෙවෙළඳ ෙපොළ ලක්ෂණ තිෙබනවා. අෙප් 
ඇමතිවරුන් ගිහින් එහි තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළ ලක්ෂණ විතරක් 
අරෙගන ඇවිත් කියනවා, "වියට්නාමෙය් ෙමෙහමයි" කියා. නමුත් 
වියට්නාමයට ඒ ගිවිසුෙම් සමහර ෙකොන්ෙද්සි අදාළ වන්ෙන් 
නැහැ. ෙලෝකෙය් වැඩිම කාර්මිකකරණයක් තිෙබන රට, 
වියට්නාමයයි. ෙලෝකෙය් වැඩිම ෙව්ගයකින් ආර්ථිකය වර්ධනය 
වන ෙදවන රට, වියට්නාමයයි. එෙහම රටත් එක්ක ෙම් පුංචි 
ලංකාව සංසන්දනය කරන එක ෙත්රුමක් නැහැ. වර්තමාන 
පාලකයන්ෙග් වුවමනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රටට උචිත ආර්ථික 
ගිවිසුම් ෙවනුවට ඇෙමරිකාවත් එපා කියන ආර්ථික ගිවිසුම් 
අත්සන් කිරීමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ එක තමයි ෙමහි තිෙබන ඉතාම බරපතළ කරුණ. ෙමවර 
අය වැය  ෙල්ඛනෙය් 30 වන පිටුෙව් රවි කරුණානායක මැතිතුමා 
සඳහන් කර තිෙබනවා, කම්කරු නීති ෙවනස් කරනවා කියලා. 
ජනතාවට නැවත දැන ගන්නත් එක්ක මම එය කියවන්නම්. එහි 
ෙගොඩක් දිගට තිෙබනවා. අවසානෙය්  එතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා:  

 
"තාක්ෂණෙය් වර්ධනයත් සමඟ ෙසේවා නියුක්ති අවස්ථා විශාල ෙලස 
ෙවනස් වී ඇති බව අපට පිළිගැනීමට සිදු ෙවනවා. ෙකෙසේ වුවද, 
තාක්ෂණය නිසා විෙශේෂෙයන් ෙසේවා කර්මාන්තෙය් ඇති සුවිෙශේෂී වූ 
අවස්ථාවන් අනුව කම්කරු නීතිවලට සංෙශෝධනයන් එකතු කිරීමට අවශ්ය 
ෙවනවා. ෙමම සංෙශෝධන මඟින් විෙශේෂෙයන් රැකියා සුරක්ෂිතභාවයට 
ගැටලුවක් ෙනොවන ආකාරයට අෙප් තරුණ තරුණියන්ට ඉහළ වැටුපක් 
සහිත රැකියාවක් ලබා ෙදන බව මට තහවුරු කිරීමට හැකි වනවා."  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් කියා 

තිෙබන්ෙන්? රවි කරුණානායක මහත්මයා කියා තිෙබනවා, අෙප් 
රෙට් කම්කරු නීති ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙමොන 
පැත්තටද ෙවනස් කරන්න යන්ෙන්? ඒ කර්මාන්තෙය් තිෙබන 
අවශ්යතාවලට අනුව. කම්කරුවා කියන්ෙන් කවුද? කම්කරුවා 
ජීවත් ෙවන්ෙන් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මිනිස්සු ඉපදිලා තිෙබන්ෙන් 
සමාගම්වලට ලාභ උපයා දීම සඳහා රක්ෂා කිරීමට ෙනොෙවයි. 
මිනිස්සු ඉපදිලා තිෙබන්ෙන් ජීවත් ෙවන්න; දරුවන් හදන්න; 
ජීවිතය විඳින්න. ඒ අතර තිෙබන එක ෙදයක් තමයි රස්සාවක් 
කිරීම. ඒ අතර තිෙබන එක ෙදයක් තමයි වගකීෙමන් රස්සාව 
කරලා ඒ සමාගමටත්, රජයටත් යම් දායකත්වයක් ලබා දීම. නමුත් 
මිනිසාෙග් ජීවිතෙය් එකම අරමුණ ෙකොම්පැනිවලට ලාභ උපයා 
ෙදන එක ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කම්කරු නීතිය ෙදස බලන්න ඕනෑ 
රවි කරුණානායක මහත්මයා වාෙග් සමාගම් හිමිෙයක් 
ෙකොම්පැණිය තුළින් බලන විධියට ෙනොෙවයි. මම ඒකයි ඇහුෙව්, 
රවි කරුණානායක මහත්මයා ලංකාව දිහා බලන්ෙන් ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් විධියටද, නැත්නම් factory floor එකක් විධියටද, 
නැත්නම් සමාජයක් විධියටද කියලා. එතුමා ෙම් ෙදස බලන්ෙන් 
factory floor එකක් විධියට නම් එතුමාට ෙම්ක ෙපෙනන්ෙන් ඒ 
විධියට. එතුමා ෙම් ෙදස බලන්ෙන් සමාජයක් විධියට නම්, 
එතෙකොට ඒක ඊට වඩා ෙවනස්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කැමැතිද 

ඔබතුමාෙග් බිරිඳ උෙද් පහට නැඟිටලා රස්සාවකට ගිහිල්ලා -
ඔබතුමාෙග් ව්යාපාරවලට ෙනොෙවයි-  හැමදාම රෑ නවයට වැඩ 
ඇරිලා එනවා නම්? මම හිතන්ෙන් නැහැ, කිසිම ෙකෙනක් ඒකට 
කැමැති ෙවයි කියලා. ෙම් කම්කරු නීති ෙවනස් කරනවා කියලා 
කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? කර්මාන්තෙය් වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් නීති ෙවනස් කිරීමයි. සරලව කියන්නම්, ෙමොකක්ද ෙම් 
කියා තිෙබන්ෙන් කියලා. පැය අෙට් වැඩ දිනය දැනුත් නැහැ. 
දැනුත් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒක 
නීත්යනුකූලවම අෙහෝසි කළා. ඒ නිසා මම වගකීෙමන් කියනවා,  
ෙම් කරන්න යන්ෙන් "hiring and firing".   ඕනෑ ෙවලාවක 
කරන්න පුළුවන් වන විධියට නීතිය හදන එකයි.  ඕනෑ ෙවලාවක 
ගන්න පුළුවන්;  ඕනෑ ෙවලාවක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා කියන්ෙන්. ඒක කිරීම නිසා 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනුත් 
එෙහම ෙන්. ලංකාෙව් පැය අටක් රස්සාව කරන ෙපෞද්ගලික අංශය 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කථාව අවසන් කිරීම සඳහා 
මට තව විනාඩි ෙදක-තුනක කාලයක් ලබා ෙදන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
අපි ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් කම්කරු නීති 

සංෙශෝධනය කිරීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි කියලා. ෙම් රෙට් 
ජනතාව , ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිය සටන් කරලා ෙම්ක ෙබ්රා 
ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි එෙහම කියන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකොටස කියලා  මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව 
දුප්පතුන් වීමයි. අෙප් රෙට් දුප්පතුන් අතර වැඩි ෙකොටස රැකියා 
ෙනොකරන සහ කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයයි. ෙම්ෙකන් 
ෙමොකක්ද නිර්මාණය ෙවන්ෙන්? ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන්,  රැකියාවක් 
- job එකක් - කරනවා, හැබැයි දුප්පත්. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, අද 
යුෙරෝපෙය් සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මිලියන 35ක් 
මිනිසුන් රස්සාව කරන දුප්පතුන් බව. මෙග් ළඟ සංඛ්යාෙල්ඛන 
තිෙබනවා. කැනඩාෙව් සියයට අටක් රස්සාව කරන දුප්පතුන්. 
ඉතාලිෙය් සියයට අටක් රස්සාව කරන දුප්පතුන්. මුළු යුෙරෝපය 
ගත්ෙතොත් රස්සාව කරන දුප්පතුන් - working poor -  සියයට 
25ක් සිටිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. රස්සාව කරන 
දුප්පතුන් බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? අයිතිවාසිකම් නැති නිසයි. 
ගන්නවා, ඉවත් කරනවා. ඇයි ඒ? ඒකට රැකවරණයක් නැති නිසා. 
දැන් රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් කම්කරු නීතිවලිනුත් ඒක 
තමයි ෙවන්න යන්ෙන්. යුෙරෝපෙය් සහ ඇෙමරිකාෙව් රැකියා 
කරන දුප්පතුන් පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන අඩංගු ෙමම  වාර්තාව මම 
සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන කාරණය වශෙයන් 

ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරණය ගැනත් මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, අෙප් රටත් ඇෙමරිකාවට වන්දනා කරන, රට 
පාලනය කරන පක්ෂ ෙදකක නායකයන් සිටින රටක් නිසා.  ඒක 
ෙම් හදිසිෙය් ඇති වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු පනහක් තිස්ෙසේ 
සිදු වන ෙදයක්. ඇෙමරිකානු ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵලෙයන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙලෝකෙය් අංක එෙක් ධනවත් රාජ්යය. 
America is a rich country with an economy of US Dollars 16 
trillion. But, Americans are poor. ඉන්දියාෙව් ෙඩොලර් ටිලියන 
ෙදකක ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. නමුත් ඉන්දියානුෙවෝ දුප්පත්. අෙප් 
රෙටත් ෙඩොලර් බිලියන 85ක ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. දුප්පත් රටක් 
කියලා කියන්න බැහැ, ෙපොෙහොසත් රටක්. නමුත් අගමැතිතුමා 
කියනවා, ලක්ෂ 86කෙග් දවසක ආදායම රුපියල් 290ට අඩුයි 
කියලා. 

 
ඇෙමරිකාව කියපු ෙද්වල් තමයි, ඇෙමරිකාව කෙළේත්;  අපි 

කෙළේත්.  නමුත් අවසානෙය් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපොදු ජනතාව ෙගොඩක් පහළට වැටිලා  තිෙබනවා.   
ෙඩොනල්ඩ්  ටම්ප්ට ෙනොෙවයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කැමැත්ත 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  තිෙබන පාලනයට 
විරුද්ධව  ඕනෑ යෙකක් ෙතෝරා ගන්න ලැහැසත්ියි කියන එක 
තමයි ඡන්ද පතිඵලෙයන් කියැෙවන්ෙන්. ඒ තරම් පාලනය 
අසමත්. එම නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්නට කැමතියි, ෙම්ක වැඩ 
කරන කමයක් ෙනොෙවයි කියන එක. ෙම් කියාවලි දුවන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා  ෙම්  ඕනෑ ෙසල්ලමක් දාලා   තව අවුරුදු 
ෙදකකින් බලන්න. රෙට් ෙම් තිෙබන සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය 
පහළට යනවා. අපි ඒක ඉතා වගකීමකින් කියනවා.  ෙමොකද, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද මැතිවරණ පතිඵලෙයන්  ඔබතුමන්ලාට   
ඉෙගන ගන්න ෙදයක් තිෙබනවා.  මා උදාහරණයක් කියලා මෙග් 
කතාව අවසන් කරන්නම්.  
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————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් කියවන-කරන 
ෙකෙනක් නිසා ඔබතුමාත් දන්නවා, 1990 ෙසෝවියට් ෙද්ශය බිඳ 
වැටුණාට පස්ෙසේ, ෙසෝවියට් ෙද්ශය බිඳ වැටීම සම්බන්ධෙයන්  
ෙලොකුම  පකාශය කළ බටහිර ෙද්ශපාලන දාර්ශනිකයා වශෙයන් 
සැලකුෙව් පැන්සිස් ෆුකියාමා කියලා. ඔහු ෙපොතක් ලිව්වා, “The 
End of History and the Last Man.” කියා. ඔහු කිව්වා, 
"සමාජවාදය, ඔය අනම් මනම් පවතින්ෙන් නැහැ. දැන් ඉතින් 
American system  එක තමයි ෙලෝකෙය් දිගටම  පවතින්ෙන්. ඒක 
තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම  සාර්ථක කමය" කියලා. මට  ෙම් 
ගැන කථා කිරීමට කාලය මදි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
මම තව කරුණු ටිකක් කියන්නයි හිතාෙගන  සිටිෙය්. නමුත් ෙම් 
කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙම්ක 
තිෙබන්ෙන් “Foreign Affairs” කියන magazine එෙක්. 
ඇෙමරිකන් ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඔය කියන පැන්සිස් 
ෆුකියාමා කියන ෙද්ශපාලන දාර්ශනිකයා “Trump and American 
Political Decay.” කියලා ලියපු article එක  ඔබතුමන්ලාෙග් 
පෙයෝජනය සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී  සභාගත* කරනවා.  

 
ඔහු ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් කියන්ෙන්? ඇෙමරිකානු ආර්ථිකයත්, 

ඇෙමරිකානු ෙද්ශපාලනයත් සාර්ථක කර ගන්න ඔවුන්ට බැරි 
වුණාය කියා.  මා එක වාක්යයක් කියන්නම්. “Trump brilliantly 
succeeded in mobilizing a neglected and underrepresented 
slice of the electorate, the white working class,……” 
 

බුෂ්ලාටත් උපෙදස් දුන්,  ඔබාමාටත් උපෙදස් දුන්,  හිලරිටත් 
උපෙදස් දුන්, ෙලෝක බැංකුවටත් උපෙදස් දුන් දාර්ශනිකයා 
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?   ඇෙමරිකාෙව් වැඩ කරන සුදු පන්තිය 
- කළු පන්තියටත් වඩා පහළින් සිටින -  නිෙයෝජනය කරන්න; 
ඔවුන්ෙග් පශ්න නිෙයෝජනය කරන්න  ඇෙමරිකාව අසමත් වුණා 
කියලා.  එම නිසා ෙලෝකෙය් අංක එෙක් රට  අද  එවැනි අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අවසාන වශෙයන්  මා කියන්න කැමතියි, එකම වැරැද්ද 

කිරීෙමන් අලුත් ෙද්වල් ෙම් රටට උදා වන්ෙන් නැහැ කියලා.  
ෙවනස් ෙදයක් සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ. පරණ ෙදයම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙගන  එන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා අෙප් රෙට්ත් ෙම් අය වැෙයන් පස්ෙසේ  වැඩි  දුප්පත්කමක්, 
වැඩි  රැකියා රහිත භාවයක්, වැඩි සමාජ අසහනයක්, වැඩි අරගල 
පමාණයක් එනවා.    

 
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය ඇති වුණු ෙවලාෙව් දී පිෙදල් කස්ෙතෝ 

සෙහෝදරයා කියපු කරුණක් කියා මා කථාව අවසන් කරන්නම්. 
"ෙම් අර්බුදය සත්ය පිළිබඳ වැඩි දැනුමක්ද, වැඩි ෙද්ශපාලන 
සවිඥානකත්වයක්ද,වැඩි කැරළිකාරීත්වයක් ද, වැඩි විප්ලව 
ගණනාවක්ද ෙගෙනනු ඇත." එම නිසා ෙම් අසාර්ථකභාවෙයන් 
ෙද්ශපාලනය ඉෙගනෙගන,  අප රට ෙහොද රටක් බවට පත්කරන්න 
ෙද්ශපාලන බුද්ධිය පහළ ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 [අ.භා. 12.02] 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජය කථානායකතුමනි,  ගරු බිමල් රත්නායක  

මන්තීතුමාෙග් දීර්ඝ කථාෙවන් පස්ෙසේ  මට කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම  ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ඇත්ත 

වශෙයන්ම එතුමා කියා සිටිෙය්,  ෙම් අය වැෙය් කිසිම පශස්ත 
ෙදයක් නැති බවයි. ෙම් අය වැෙය් කිසිම  ෙහොඳක්  නැති බවයි. 
එතුමා කථාව පටන් ගත්  ෙව්ලාෙව්  සිටම  අය වැය වාර්තාෙව් 
හැම ෙප්ළියක්ම  විෙව්චනය කරමින්, හැම ෙයෝජනාවක්ම 
විෙව්චනය කරමින් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් ෙම් රෙට් සමාජ,  
ආර්ථික සංවර්ධනයක් කිසිම විධියකින් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන පදනෙම් ඉඳෙගන තමයි කථා කෙළේ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය ෙම් 

ආණ්ඩුෙව් ෙදවැනි අය වැය බවත් මා කියන්නට ඕනෑ.  ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙමම අය වැය ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීෙම් 
අරමුණ  ඇතිව, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම නැති කිරිෙම් අදහස ඇතිව   
ඉදිරිපත් කළ අය වැයක්.    බදු  කමය ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට්  
දුප්පත්කම නැති කිරීම සඳහා කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන කමෙව්ද ගණනාවක් පිළිබඳව පකාශයට 
පත්කළ අය වැයක් කියන එක මම කින්නට ඕනෑ.  පසු ගිය දින 
ෙදෙක්දීම විපක්ෂෙයන් ෙනොෙයක් ෙචෝදනා එල්ල කළා.   ෙම් අය 
වැෙය් තිෙබන යම් යම් ෙද්වල් අරෙගන ෙම්වා ජනතාවට 
අහිතකරයි, ෙම් ෙයෝජනා කියත්මක කිරීම තුළින්  ෙම් රෙට් කිසිම 
සමාජ සංවර්ධනයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණා තමයි ඒ 
අය කිව්ෙව්. නමුත් මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
සමස්තයක් වශෙයන් බැලුවාම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම, 
අධ්යාපනය වැනි සමාජ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කියාත්මක කිරීම, 
කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත හා ෙසේවා වර්ධනයට බලපාන 
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙයෝජනා රාශියක් ඒ තුළ තිෙබනවාය කියන 
එක.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සකස් කිරීෙම්දී යම් යම් 

අඩු පාඩුකම් තිබුණා. පසු ගිය කාලය තුළ වැරදි පදනමක් උඩ, 
වැරදි පතිපත්ති ඇතුළත් කරලා ආර්ථිකය සකස් කරමින් 
කියාත්මක වූ නිසා සාමාන්ය ජනතාවට විශාල පීඩාකාරී 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. පසුගිය අෙප් රජය තුළ ඍජු බදු පැනවීම 
ඉතාමත් පහළ මට්ටමකට යමින් තිබුණා. සාමාන්ය ජනතාවට වැඩි 
බරක් පැටෙවන්ෙන් ෙම් බදු කමය නිසායි. ෙමොකද, ඍජු බදු 
ෙවනුවට වක බදු පැනවීම නිසා ජනතාවට අවශ්ය කරන 
පාරිෙභෝගික දව්යවල, පරිහරණය කරන දව්යවල මිල වැඩි 
ෙවනවා. ෙම් නිසා සාමාන්ය ජනතාවට හැමදාම තමන්ට 
උසුලන්නට බැරි බරක් කර ගහන්නට ෙවනවා. එතෙකොට මිනිස්සු 
කෑ ගහනවා, "බඩු මිල වැඩියි, අරක වැඩියි, ෙම්ක වැඩියි" කියලා. 
එවැනි තත්ත්වයක්, එවැනි පවණතාවක් ඇති වුෙණ් අපි 
අනුගමනය කළ බදු පතිපත්තිය නිසායි. වක බදු වැඩි කරන්නත්, 
ඍජු බදු අඩු කරන්නත් ඉවහල් වන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අපි 
කියාත්මක කෙළේ. නමුත් අද ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවස්වල අගමැතිතුමා 
පකාශයට පත් කළ මධ්යකාලීන ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළයි. එතුමා කිව්වා අෙප් රෙට් ඍජු බදු වශෙයන් අය කරන 
සියයට 20ක පමාණය සියයට 40 දක්වා වැඩි කරන්නත්, ඒ 
වාෙග්ම සියයට 80ක් වන වක බදු පමාණය සියයට 60 දක්වා අඩු 
කරන්නත් කටයුතු කරනවාය කියලා. ඒ පකාශය අනුව යමින් 
මුදල් ඇමතිවරයා අය වැය සකස ්කිරීෙම්දී එවැනි  පවණතාවක් 
දක්වා තිෙබනවා.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම බදු කමය කියාත්මක කරන ආකාරය ගැන 

වැඩි විස්තරයක් ෙමතැන නැහැ. ඒක සිදු වන්ෙන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද කියලා අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. හුඟාක් ෙවලාවට 
බදු පැනවීෙම්දී සාමාන්ය ජනතාවට පීඩනයක් ඇති වන විධියට 
පැනවීම අපි දැකපු ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා  පශස්ත ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළකට යනවා නම් සාමාන්ය ජනතාව මත 
පැනෙවන බදු අඩු ෙවන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි 

දැකපු තවත් ෙදයක් තමයි, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 90,000ක් ෙවන් කිරීම. එය ඉතාමත්ම අගය කළ 
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————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යුතු කාරණයක්. ෙමොකද, අධ්යාපනය කියන්ෙන් අනාගත 
ආෙයෝජනයක්. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා නම්, ෙම් රට ආසියාෙව් දියුණු රටක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් අපි ඵලදායී ආකාරයට අධ්යාපනය 
සකස් කර ගන්න ඕනෑ. රෙට් ඵලදායිතාවක්, ආර්ථික 
සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න ඉවහල් වන ආකාරයට දායක ෙවන්න 
පුළුවන් අනාගත පරපුරක් අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමවර 
අය වැෙයන් අධ්යාපනයට වැඩි පමුඛතාවක් ලබා දී තිෙබනවා.  

 
පළමුවැනි වතාවට පාසල් දරුවන් සඳහා ෙනොමිලෙය් රක්ෂණ 

ආවරණයක් ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම්ක අපට 
නුහුරු නුපුරුදු ෙදයක්. ෙමෙතක් කාලයක් ෙමවැනි රක්ෂණ 
ආවරණයක් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ පාසල් දරුවන්ට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. අඩු වශෙයන් ගුරුවරුන්ටවත් දුන්ෙන් නැහැ. 
ෙමවර අවුරුදු 5 සිට 19 දක්වා මිලියන 4.5ක් වන පාසල් දරුවන්ට 
එක් දරුවකුට රුපියල් ලක්ෂ 2 බැගින් වන රක්ෂණ ආවරණයක් 
ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ඉතාමත්ම පශස්ත 
ෙදයක්; අගය කළ යුතු ෙදයක් කියන එක මම කියන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම 2017 වර්ෂෙය් සිට උසස් ෙපළ සිසුන්ට සහ උසස් ෙපළ 
ගුරුවරුන්ට  Tabs ලබා දීමටත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 5,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එයත් ඉතාම විශිෂ්ට කාර්යයක්. 
ෙමොකද, අපි දන්නවා අද තාක්ෂණික ෙලෝකෙය් පරිගණක 
තාක්ෂණය රෙට් දියුණුවට, ආර්ථික හා සමාජ දියුණුවට විශාල 
වශෙයන් ඉවහල් වන බව. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළත් 
ෙනොෙයක් විධියට දැනුම ලබා ගන්න Internet මාධ්යය භාවිත 
වනවා. එතෙකොට අද  Internet මාධ්යෙය් web pagesවල මිලියන 
ගණන්  සැරිසරනවා. ඒ නිසා Internet මාධ්යය තුළින් අද ඕනෑම 
ෙකනකුට තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ඕනෑම කාරණයක් ගැන 
සවිස්තරාත්මක වැටහීමක්, අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා  Internet මාධ්ය පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ආකාරයට 
ශිෂ්යයන්ට සහ ගුරුවරුන්ට Tabs ලබා ෙදන්නට කටයුතු කිරීම 
ඉතා වැදගත්. ෙම් තුළින් Internet  එකට ඇතුඵ ෙවලා  ෙලෝකය 
සම්බන්ධෙයන්  තමන්ෙග් දැනුම වැඩි කර ගන්න, තමන් හදාරන 
විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් දැනුම වැඩි කර ගන්න ඒ අය  අයට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.    

 
ෙමතැනදී මම විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් කරන්නට කැමැතියි. අද  

 Internet  පාවිච්චියට සියයට 25ක බද්දක් පනවා තිෙබනවා.    
කරුණාකරලා, ගුරුවරුන් බැරි නම් අඩු ගණෙන් පාසල් 
ශිෂ්යයන්වත් ෙම් සියයට 25 බද්ෙදන් නිදහස් කරන්නටය කියා 
මම ඉල්ලනවා.  ෙමොකද, ඒ බදු ෙගවීෙම් පතිපත්ති කියාත්මක  
කෙළොත්, ඒ අයට ෙම් Tabs  ලබා දුන්නත්  ඒවා පාවිච්චි කිරීෙම් 
අපහසුවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා  ඒ අය  ෙම් බදු ෙගවීෙමන් 
නිදහස් කරන්නය කියා මම ඉල්ලනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාසල්වල පුස්තකාල 

සංවර්ධනය සඳහා මිලියන 21,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් ෙලොකු දියුණුවක් ඇති ෙව්විය කියා මා හිතනවා.  ෙමොකද,   
අද හුඟාක් දුරට පාසල්වල පුසත්කාල පහසුකම් ඇත්ෙත් නැහැ.  
ෙම් ෙවන් කර තිෙබන මුදලින් ඒ පුස්තකාල පහසුකම් ඇති 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

 
ඊළඟ පශ්නය තමයි, අද විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවන ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව පමාණවත් ෙනොවීම. 25,000කට අඩු ශිෂ්ය සංඛ්යාවක් 
තමයි අද අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර ගන්ෙන්.  ඒ 
සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ සඳහා 
ෙපොලී රහිත ණය කමයක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ඒ තුළින් 50,000කට ආසන්න සංඛ්යාවකට විකල්ප  මාර්ග ඔස්ෙසේ 
ෙපෞද්ගලික ආයතන තුළින් ෙහෝ තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු  කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙහෝ මුදල් අය කරන 

ආයතනවලට ඇතුළු ෙවලා තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු තුළින් 
ඉදිරියට ගිහිල්ලා උපාධියක් ලබා ගන්න ඒ අයට  පුළුවන්කම  
ලැෙබනවා. රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන්නට 
අවස්ථාවක් ෙනොලැෙබන සියලු ෙදනාටම ෙම්ක ඉතා වැදගත් 
අවස්ථාවක්. ෙම් අය වැෙයන් එවැනි අවස්ථාවක් සකස් කර 
ෙදන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

 
ඊළඟට, මෙග් අවධානය ෙයොමු වුණු විෙශේෂ කාරණයක්  

තමයි, වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙයෝජනා කර තිෙබන පතිසංස්කරණ 
කමය.  අද වනෙකොට  වැවිලි සමාගම් 21ක් තිෙබනවා. සමහර 
සමාගම්වලට ෙහක්ෙටයාර් 20,000ක්, 30,000ක් පමණ  
පමාණයක් තිෙබනවා. අක්කරවලින් කියනවා නම් අක්කර  
50,000ක් 60,000ක්  පමණ පමාණයක් එක වැවිලි සමාගමකට 
පාලනය කරන්න ලබා දී තිෙබනවා. 1992දී අත්සන් කරපු 
ගිවිසුමක් මඟින් තමයි පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වලට ෙම් ඉඩම් 
ලැබී තිෙබන්ෙන්.  අද ෙම් වැවිලි සමාගම්වලින් පාලනය වන ෙම් 
වතුවල කිසිම දියුණුවක් ඇති ෙවලා නැති බව අපට ෙපෙනනවා. 
එදා ෙම් වතු ඒ අයට භාර ෙදන අවස්ථාෙව් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 
අද ඒවා  පරිහානියට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර තැන්වල 
නැවත සිටුවීම්  කරලා නැහැ; පස සංරක්ෂණය  කරලා නැහැ; 
ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ වතුවල 
වටිනා දැව තිබුණා නම්  ඒවා  සියල්ල කපාෙගන ඒ ෙවනුවට 
නැවත වරක් පැළ සිටුවා නැහැ.  

 
පසුගිය  කාලෙය් මට අවස්ථාව  ලැබුණා, වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් 

කම්කරුවන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වට 
ගණණාවක් තියන්න. ඒ ෙවලාෙව්  වතු සමාගම්වල නිෙයෝජිතයන්  
ෙපන්වා දුන්ෙන් අද වතුවල ආදායම අඩු  ෙවලා තිෙබන බවයි.  ඒ 
වතුවල ආදායම අඩු ෙවන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදනය 
අඩුකමයි. ඒ අයම පිළිගත්ත විධියට නිෂ්පාදනය අඩු ෙවන්න ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ වතුවල හරියාකාර නඩත්තුවක් 
ෙනොෙකෙරන නිසයි. ඒ අය ඒවාෙය් ලාබය අරෙගන තිෙබනවා. 
සමහර තැන්වල අර්ථ සාධක අරමුදලට  ෙගවිය යුතු මුදල් පවා ඒ 
අය අරෙගන ඒවා ඒ ෙගොල්ලන් පරිහරණය කරනවා මිසක් වතු 
දියුණු කරන්නවත්, කම්කරුවන්ෙග් ජීවන මට්ටම දියුණු 
කරන්නවත් ඒවා ෙයොදාෙගන නැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් අය වැය  
තුළින් පතිපත්තිමය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, වතුවල   
විශාලත්වය  අක්කර 5000ට සීමා කරලා, එක සමාගමකට අක්කර 
5000ක් පමණක් ලබා ෙදන්න. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්. ෙමොකද,  පාෙයෝගිකව පාලනය කරන්න බැරි 
තරෙම් විශාල ඉඩම් පමාණයක් දුන්නාම  ඒ වතු නඩත්තු කිරීෙම් 
හැකියාව නැති ෙවලා ඒවාෙය් තිෙබන ගුණාත්මක බව  නැති 
ෙවනවා.  ඒක  නිසා  එය ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් වනවා.   

 
මම තවත් කාරණයක් ගැන  කියන්න ඕනෑ.  ඒ සාකච්ඡාෙව්දී 

මතු ෙවච්ච කාරණයක් තමයි අද ෙම් වතුවල ෙපොෙහොර  පාවිච්චි  
කිරීම අඩු ෙවලා තිෙබන බව.  ෙපොෙහොර පාවිච්චි කිරීම  නිසා 
තමයි අස්වැන්න අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කැබිනට් පතිකාවක් ආවා, වතුවලට   ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා  
ෙදන්නය කියා. වතුවල ආදායම  වැඩි කර ගන්න ඉවහල් ෙවන 
කාරණාවක් හැටියට ෙනොෙවයි මම එය දකින්ෙන්. වතුවල 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම තුළින් කම්කරුවන්ට දින ගණනකට 
සෑෙහන වැඩ පමාණයක් වතුවල ඇති ෙවනවා. අද සමහර සමාගම් 
කියන්ෙන් ඒ අයට මාසයකට දවස් 25ක් වැඩ ෙදන්න බැහැ 
කියලා. පඩිදීෙම් පතිපත්තිය අනුව වතු කම්කරුෙවකුට අඩුම 
වශෙයන් දවස් 25ක් වැඩ ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ අය කියනවා, "අපට 
දවස් 25ක් වැඩ ෙදන්න බැහැ. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙදන්න බැහැ" 
කියලා. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? වතුවල නිෂ්පාදනය බැහැලා. 
නිෂ්පාදනය බහින්න ෙහේතුෙවලා තිෙබන්ෙන් මම පළමුෙවන් 
කිව්වා වාෙග් අද ෙපොෙහොර පාවිච්චි කිරීම අඩුවීමයි. ෙපොෙහොර 
පාවිච්චි කිරීම අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොරවල මිල වැඩිවීම 
නිසායි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
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පසුගිය කාලෙය්ම වතු සමාගම්වලට යම් යම් සහනාධාර 
දුන්නා. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාට. 
ෙමොකද, ඒ ඇමතිවරයා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් වතු සමාගම්වලට ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැවත 
ෙදන්නට. ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් වතුවල තිෙබන 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, එහි ධාරිතාව වැඩි කරලා ඒ හරහා වතුවල 
වැඩ කරන කම්කරුවන්ට පමාණවත් වැඩ ෙකොටසක්  ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියන එකයි.  

 
මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් 

තිෙබනවා. අද අෙප් ෙත්, රබර් වැනි අපනයන ක්ෙෂේතෙය් සංයුතිය 
ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අපි හැම දාම ෙත්, රබර්, මැණික් 
සහ ඇඟලුම් වාෙග් සීමා සහිත භාණ්ඩ කිහිපයක් ගැන තමයි 
විශ්වාසය තියලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙත් බීම ශීඝෙයන් යුෙරෝපෙයන් 
ඈත් ෙවනවා. ඒ රටවලට ගියාම අද අපට ෙප්නවා ෙත් බීම 
යුෙරෝපෙයන් ඈත් ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන ෙත් ෙවළඳ 
ෙපොළට ෙකන්යාව වාෙග් අපිකානු රටවල් අලුෙතන් ඇතුළු 
ෙවනවා. එම නිසා සම්පදායිකව ලංකාෙව් ෙත්වලට තිබුණු මිල 
සහ ඉල්ලුම අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අපි විකල්පවලට 
යන එක ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනෑ.  

 
අද වියට්නාමය වාෙග් රටවලත්  ෙත් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ 

රටවල් අද ආසියානු රටවලට ෙත් අපනයනය කරනවා. ෙම් නිසා 
මම හිතනවා සම්පදායී ෙනොවන සුළු අපනයන ෙභෝග වන කුරුඳු, 
ගම්මිරිස් වැනි ෙද්වලට මුල් තැන ෙදන්නට ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, 
අෙප් කුරුඳු අද ෙලෝකෙයන්ම ෙහොඳම කුරුඳු වශෙයන් නම් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙපන් කුරුඳු ගන්නට ෙමක්සිෙකෝව වාෙග් රටවල් 
විශාල පයත්නයක් දරනවා. ඒ වාෙග්ම අද යුෙරෝපෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල් කුරුඳු පරිෙභෝජනය කරනවා. එම නිසා මම හිතනවා අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම කුරුඳු නිෂ්පාදනයට වැඩි නැඹුරුවක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම විෙශේෂෙයන්ම 

මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් 
පකාශ කරලා තිබුණා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලත්, ෙසේවක භාර 
අරමුදලත් එකතු කරනවා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දීත් පකාශ වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඒ 
සම්බන්ධව ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙගන් ෙලොකු විෙරෝධයක් 
ආවා. එම නිසා අපි ඒ ගැන කටයුතු කෙළේ නැහැ. නමුත් නැවත 
වරක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා පකාශයක් කරලා 
තිෙබනවා. කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්යවරයා වශෙයන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම අපහසුතාවට පත් වුණා. එතුමා ෙම්ක මමත් 
සමඟ කථා කරලා කළා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අඩු 
තරමින් ෙමහි පරමාර්ථයවත් මට කියලා තිබුණා නම් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, අද හුඟාක් වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ, සාමාජිකෙයෝ සහ 
මාධ්ය ෙම් සම්බන්ධෙයන් මෙගන් පශ්න කරනවා. නමුත් මට 
තවම ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්නට බැරි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

 
ෙපොදු විශාමික අරමුදලක් ආරම්භ කරනවා කියන එකයි එහි 

තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් වරදක් නැහැ. ෙමොකද, රාජ්ය අංශෙය් 
ෙසේවකෙයෝ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකෙයෝත් විශාම 
වැටුපක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අර්ථ සාධක 
අරමුදලකුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, විශාම වැටුපක් 
ලැබුවත් අර්ථ සාධක අරමුදලක් ලැබීෙමන් ඒ අයට එකවර 
තමන්ෙග් පශ්නයක් විසඳා ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. විශාම 
ගියාට පසුව නිවසක් සාදා ගැනීම, දරුෙවකු විවාහකර දීම වැනි 
කටයුත්තකට ඒ මුදල් වැය කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ෙමොකද, 
අර්ථ සාධක අරමුදලින් එකවර සෑෙහන මුදලක් ලබා ගැනීමට 
පුළුවන්වීම නිසා. ඒ වාෙග්ම විශාම වැටුපකුත් ලැෙබනවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා කියන්ෙන්, අර්ථ සාධක අරමුදල එවැනි 
කටයුත්තකට ෙයදුවාට පසුව ජීවත් වීමට බැරි තත්ත්වයක් සමහර 
අයට ඇති ෙවන නිසායි. එම නිසා ෙම් ෙදකම කියාත්මක 
කරන්නට කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි. මම ෙසේවක අර්ථ සාධක 

අරමුදල සහ ෙසේවක භාර අරමුදල එකතු කරනවාට, එෙහම 
නැත්නම් සම්බන්ධ කරනවාට විරුද්ධ නැහැ. යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා, සැලසුම් කරලා වැඩ කරන ජනතාවට 
වැඩි පෙයෝජනයක් ලැෙබන ආකාරයට ෙමය කියාත්මක කළ 
යුතුයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය  
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.18] 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදමින්ම කථාව ආරම්භ 
කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් 
මන්තීතුමා පසුගිය යුද්ධය ගැන කථා කළා. ඒ යුද්ධය ඇති කර 
ගත්ෙත් අපියි. නමුත්, ඒ යුද්ධය සඳහා වියදම් කළ මුදල්, බදු මුදල් 
සහ ෙපොලී මුදල් ආදී සියල්ලම අද දවිඩ ජනතාවටත් ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබනවා කියන අදහස එතුමා පුන පුනාම කිව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප සියලුෙදනා 

සංහිඳියාෙවන් වැඩකටයුතු කරන යුගයක තමන් නිෙයෝජනය 
කරන ජනතාව තුළ ෙමවැනි අදහස් පැතිරවීම, එයට නායකත්වය 
දීම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කරන වටිනා කියාවලියක් ෙනොෙවයි. අප 
අෙප් ජන ෙකොට්ඨාස යහ මඟට ගන්නවා මිස, සාමකාමී තැනට 
ගන්නවා මිස, නැවතත් පුරුදු පරිදි සටන් පාඨවලට හුරු කරවමින්, 
ඔවුන් වීදි බැස්සවීමට කටයුතු කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්.  
එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාෙග් ජනතාව වීදි 
බස්සන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියා. අප ජන නායකෙයෝ. මිනිස්සු වීදි 
බස්සන තත්ත්වයට පත් කි රීම  ෙනොෙවයි අප කළ යුත්ෙත්. ඒ 
ජනතාව ට කරුණු අවෙබෝධ කරදීලා සාමකාමී තැනට ෙගනැත්, 
නීතිය අනුව, සංහිඳියාව අනුව වැඩකටයුතු කරන්න ඔවුන් පුරුදු 
කළ යුතුයි කියන කාරණය මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී අවධාරණෙයන් 
සිහිපත් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බදු ෙගවන්න ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් යුද්ධය අප ඇති කරලා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒ ඒ යුගවල සිටි පාලකයන් ඒ යුද්ධය 
මර්දනය කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය 
උපකරණ ගන්න ෙවලා තිෙබනවා; මිල මුදල් වැය කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  ෙද්වල් කරලා දැන් රෙට් සමගිය ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වෙය්දී ෙම් සියලුෙදනාම එක ජන 
ෙකොට්ඨාසයක්. දවිඩ භාෂාව කථා කරන, ඉංගීසි භාෂාව කථා 
කරන, සිංහල භාෂාව කථා කරන, ෙබෞද්ධාගම අදහන, ඉස්ලාම් 
ආගම අදහන, හින්දු ආගම අදහන, කෙතෝලික ආගම අදහන පිරිස 
ආදී වශෙයන් යන්න බැහැ. ෙම් එකම ශී ලාංකික ජනතාවක්. ෙම් 
භූමිය නිදහස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් හැමෙදනාටම -ලාංකීය ජනතාවට
- ජීවත් ෙවන්නයි. එම නිසා දවිඩ, මුස්ලිම්, සිංහල, හින්දු කිය කියා 
ඉන්ෙන් නැතිව, සියලුෙදනාම ලාංකීය ජනතාවක් විධියට ෙම් 
භූමිෙය් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ෙපළ ගැසුෙණ් නැත්නම් 
ඉදිරිෙය්දීත් ෙමවැනි අවාසනාවන්ත ව්යසනවලට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවයි. ෙමවැනි කථාවලින් වැළකී සිටිමින්, අප සාමයට අත හිත 
කථා කීම තමයි ෙම් සභාවට අවශ්ය වන්ෙන් කියන එක මම 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
අද බිමල් රත්නායක මැතිතුමා අදහස් රාශියක් ඉදිරිපත් කළා.  

එතුමන්ලා කළ විෙව්චන, එතුමන්ලා කියන ෙද්වල් රෙට් ජනතාව 
පිළිගන්නවා නම් ජනතාවට එතුමන්ලා බලයට ෙග්න්න තිබුණා. 
ෙම් දක්වා එතුමන්ලා විෙව්චනය කළා. හැබැයි, අද දක්වා 
එතුමන්ලා බලයට ෙග්න්න ජනතාව කටයුතු කර නැහැ. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම බලයට ආපු කට්ටියත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා එතුමන්ලා 
පරිවාස ආණ්ඩු නිර්මාණය කළා; ඒ ආණ්ඩුවල ඇමති ධුර දැරුවා. 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය ධුරය දැරුවා. බිමල් රත්නායක මැතිතුමා 
නිෙයෝජ්ය කෘෂිකර්ම අමාත්ය ධුරය දැරුවා. එෙහම නම් කෘෂි 
කර්මාන්තය සම්බන්ධව ෙම් කියපු කියපු කාරණා ඒ යුගෙය් 
කරන්න තිබුණා. හැබැයි, ඒ එකක්වත් එතුමන්ලා කෙළේ නැහැ. ඒ 
ෙද්වල් කරපු නැති නිසා තමයි දිගින් දිගටම එතුමන්ලා 
සංඛ්යාත්මක වශෙයන් මන්තී ධුරවලින් අඩු ෙවමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය වන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   

 
"එට්කා" ගිවිසුම ගැන කථා කළා. "එට්කා" ගිවිසුම අවශ්ය 

නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අද වන විටත් ලංකාෙව් 
ශම බලකායට අවශ්ය පුහුණු ශමය නැහැ. Walkers CML 
ආයතනය ඉන්දියාෙවන් ෙම්සන්වරුන් 300ක් ෙග්න්න ආෙයෝජන 
මණඩලෙය් සභාපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
දැනගත්තාට පසුව මම Walkers CML ආයතනය සමඟ කථා 
කළා; ඒ අය මෙග් අමාත්යාංශයට ෙගන්වලා සාකච්ඡා කළා. ෙම් 
අයට අවශ්ය ශමික කණ්ඩායම -ෙම්සන්වරු- පුහුණු කිරීෙම් 
වැඩකටයුත්තක් අෙප් කාර්මික විද්යාලය හරහා පටන් ගත්තා. ඒ 
අය ෙම් එක්ෙකෙනකුට රුපියල් 10,000 බැගින් මාස තුනක් යන 
තුරු ෙගවනවා. ඉන් පසුව රුපියල් 20,000 බැගින් යළිත් මාස 
තුනක් ෙගවීෙමන් පසුව කාර්මික විද්යාලෙයන් පිට වන ෙම් හැම 
ෙම්සන් ශිල්පිෙයක්ම රුපියල් 40,000ක ස්ථිර වැටුපක් සමඟ 
බඳවා ගැනීෙම් කටයුත්ත අප ආරම්භ කළා. දැන් අප පළමුවැනි 
කණ්ඩායම රටට මුදා හැරලා ඒ අය ආයතනයට භාර දීලා ඉවරයි.  
ෙදවැනි කණ්ඩායම ෙලස ලබන ජනවාරි මාසෙය් අප 300ෙදෙනක් 
බඳවා ගන්නවා.  

 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්ත් කම්බි බඳින්නන්ෙග් විශාල හිඟයක් 

තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වඩු කාර්මිකයන්ෙග් විශාල හිඟයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ශමික හිඟය සම්පූර්ණ කරගන්න යම් යම් සමාගම් 
දැනටමත් චීනෙයන් සහ ඉන්දියාෙවන් පුද්ගලයන් ෙගනැත් 
වැඩකටයුතු කරනවා කියන එක රහසක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිද්ධ වන ෙදයක්. ඒ ෙද්වල් 
වැළැක්වීම සඳහා තමයි ෙම් පියවර ගැනීමට  ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනයත් එක්ක වැඩ කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.   

 
තව එක කාරණයක් ගැන බිමල් රත්නායක මැතිතුමාට මම 

පිළිතුරු දිය යුතු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
සමාගම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් ඒවා ලබන ලාභයත් එක්කයි.  
ලාභයක් නැතිව සමාගමකට වැඩ කටයුතු කරන්න බැහැ. එම 
ලාභය තුළ බඳවා ගන්නා වූ ෙසේවකයන් ජීවත් කරවීම සඳහා 
ඔවුන්ට අදාළ වැටුප ෙගවනවා. ඒ වැටුප ෙගවීම තුළ ෙසේවකයාට 
ජීවත් වීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහම නැතිව, සමාගම් 
මිනිසුන් ජීවත් කරවීම සඳහා පමණක් වැඩකටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙත්රු ම් ෙගන සමාගම්වල 
නඩත්තුවත්, ඒ ජනතාව ජීවත් වීමත් කියන කාරණා ෙදකම 
කියාත්මක ෙවන්න තමයි නීති රීති සකස් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිරි කර්මාන්තය පිළිබඳව  ෙම් අය වැය 

ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර තිෙබන තවත් කාරණයක් ගැන 
ෙමතුමන්ලා කිව්වා. ඒක තමයි, කිරි ගවයින් 15,000ක් ආනයනය 
කරලා, එයින් 10ෙදෙනක් එක් තැනැත්ෙතකුට භාර ෙදනවා කියන 
එක.  ඔව්, කිරි ගවයින් පහෙළොස්දහසක් ආනයනය කරන්නත්, ඒ 
කිරි ගවයින් එක් පුද්ගලයකුට දහෙදෙනකු බැගින් භාර ෙදන්නත් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ  භාර ෙදන ෙකොට නිකම් ෙනොෙවයි, 
සමෘද්ධිලාභින් ෙදෙදෙනකු ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා ෙයොදා ගත යුතු 
ෙවනවා; සමෘද්ධිලාභින් ෙදෙදෙනකු නඩත්තු කළ යුතු ෙවනවා; 
සමෘද්ධිලාභින් ෙදෙදෙනකුට වැටුප් ෙගවිය යුතු ෙවනවා.  "ජන 
සවිය" කියන්න පුළුවන්, "දිවි නැඟුම" කියන්න පුළුවන්, සමෘද්ධිය 

කියන්න පුළුවන්, විවිධ නම්වලින් ආපු වැඩසටහන් තුළින් 
ෙනොමිලෙය් මිනිසුන් නඩත්තු කිරීෙම් කියාවලිය අහවර කළ යුතු 
දවසක් එනවා. අන්න එදාට තමයි දුප්පත්කම නැති කළා කියලා 
අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහනම් අන්න 
ඒක කරන්නටයි, ෙම් කිරි ෙගොවීන් ඇති කිරීමටත්, ඒ කිරි ෙගොවීන් 
සඳහා කිරි ගවයින් දහෙදෙනකු බැගින් ලබා දීමටත්, ඒ සඳහා 
ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනකු හැටියට සමෘද්ධිලාභින් ෙදෙදෙනකු 
ෙයොදවන්නටත් කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම්ෙකන් ලැෙබන 
පතිඵල ෙමොනවාද? අන්න, ඒ ටික කියන්ෙන් නැතිව, ඒ ෙකොටස 
වහලා අද විපක්ෂෙය් අය ෙවනම කථාවක් කියනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අය වැය පිළිබඳව මෙග් 

අදහස් ටික මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. මට ෙවලාව ලැෙබන ෙකොටත් 
විනාඩි තුනක් පමණ පමාද ෙවලායි ලැබුෙණ්. දිවා ආහාරයට 
සභාෙව් කටයුතු නවත්වන්නට ෙපර ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමෙතක් කල් අය වැය 

ෙල්ඛන ගණනාවක් පිළිබඳව අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන විවාද කළා. 
පී.බී. ලියාපු, අයියා කියවපු, මල්ලි පදවැල අල්ලපු අය වැය 
ෙල්ඛනවලටයි අපි ෙමෙතක් කාලයක් ඇහුම්කන් දුන්ෙන්. අය 
වැය කථාව පී.බී. ජයසුන්දර ලියලා දුන්නා; ඊට පස්ෙසේ අයියා 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා  පැය ෙදකහමාරක්, තුනක් කිෙයව්වා. අවසන් 
කළාට පස්ෙසේ මල්ලි පැය ෙදකහමාරක් විතර අරෙගන ඒ කථාවම 
repeat කළාට පස්ෙසේ අය වැය විවාදය පැවැත්වූවා.  හැබැයි, 
එෙහම අය වැයක් ෙනොෙවයි ෙමවර ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දැයට හිතැති,  රටට වැඩදායක, ෙසොරුන්ට රිෙදන ෙහොඳ අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්ත් ඒකමතික තීන්දුවත්,  පූර්ණ ආශීර්වාදයත් එක්ක 
කටයුතු කර  තිෙබනවායි කියන එක අපි ඉතා ෙගෞරවෙයන් මතක්  
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැය රෙට් ඉදිරි 

සංවර්ධනාත්මක පදනමක් එක්ක, ජාතික වශෙයන් ඉතාම වැදගත් 
වූ පුළුල් පතිපත්ති රාශියක් එක්ක ඉදිරිපත් කළ අය වැයක්.  ෙම් 
අය වැය තුළින් රැකියා අවස්ථා වර්ධනය කිරීම, ආදායම් මට්ටම 
ඉහළ  දැමීම, ගාමීය ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් ඇති කිරීම, අධ්යාපන 
මට්ටම ඉහළ මට්ටමක රඳවා තබා ගැනීම, නව තාක්ෂණය පාසල් 
ළමුන්ට ලබා දීම, තාක්ෂණය තුළින් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා වාෙග්ම පිරිෙවන් 
දරුවන් එෙහම නැත්නම් පිරිෙවන්වල අධ්යාපනය ලබන 
ෙගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ශක්තිමත් කිරීමට රුපියල් 2,500 
බැගින් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඒක රාශි කරමිනුයි ෙම් අය 
වැය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මානව සම්පත ෙවනුෙවන් කරනු ලබන 

අනාගත ආෙයෝජනයක් විධියට රුපියල් මිලියන 90,000ක මුදලක් 
අධ්යාපනය සඳහා පමණක් ෙවන් කිරීමට රජය ෙම් අය වැෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවායි කියන එක අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් 
කරනවා. එය ෙමෙතක් ඇති වුණු ෙවනසක්, ෙමෙතක් ඇති වුණු 
වැඩි වීමක් ෙනොෙවයි, විශාල පරිවර්තනයක්ය කියන එක අපි 
ෙපන්වා ෙදන්නට ඕනෑ, කවුරු කුමන අන්දමින් විෙව්චන ඉදිරිපත් 
කළත්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංවර්ධන කියාවලිය 

ශක්තිමත් කරන්නටත්, සමාජ සාධාරණත්වය මූලික කරෙගන ඒ 
සිද්ධාන්තය මත පිහිටා දැනුම පදනම් කරගත් සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමටත් ෙම් රජය ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනයත් එක්ක කියා කර තිෙබනවායි කියන එක අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කියවන ඕනෑ ෙකෙනකුට 
එය දැෙනනවා, හැ  ෙඟනවා කියා මා හිතනවා.    
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ඊළඟට කෘෂි කර්මාන්තය පැත්ෙතන් බැලුවත්, යැපුම්  කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තයට 
යන්නට, පරිවර්තනීය කෘෂි කාර්මික විප්ලවයක් ඇති කරන්නට 
පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කර තිෙබනවා. අක්කර විසිදහසක් කෘෂි 
කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදවන්නටත්,  කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
තැතැන්තකුට වාණිජ කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයදීම සඳහා නව 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගන්නට, නව උපකරණ මිලදී 
ගන්නටත්, අක්කර 1,000ක වාෙග් පමාණයකින් වාණිජ කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් පතිඵල ලබා ෙගන ඵලදායී කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ෙයදීම සඳහාත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ඉඩ කඩ හදා 
ෙයෝජනාවලිය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එය නීතියක් වශෙයන් 
ඉදිරියට ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට, 

නවීන කෘෂි කාර්මික කම පාවිච්චි කරන අයට, යාන්තික කෘෂි 
කර්මාන්තයට යන අයට ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ලබා දීමට අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ලබා ෙදන 
ණය මුදෙල් ෙපොලිෙයන් සියයට 50ක් ආණ්ඩුව දරන්නටත් පියවර 
අරෙගන තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම්ක සුබවාදී අය වැයක් 
ෙනොෙවයිද; ජනතාව ගැන හිතපු අය වැයක් ෙනොෙවයිද? ෙම් අය 
වැෙයන් අධ්යාපනය ගැන හිතලා තිෙබනවා; මහා සංඝ රත්නය 
ගැන හිතලා තිෙබනවා. 

 
අනික් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන කෘෂි 

කාර්මිකයන් බහුතරයක් ගැනත් ෙමවර අය වැෙයන් කල්පනා 
කළා. ෙපොලී සහනාධාර සඳහා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් 
රුපියල් මිලියන 400ක් ෙවන් කරන්නට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් අය වැය ජනතා හිතවාදී අය වැයක් 
ෙනොෙවයි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කාටද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වී ෙමටික්ෙටොන් 5,000ක 

පසු අස්වැන්න ගබඩා කර ගැනීෙම් පහසුකම අපට නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි බරපතළ පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් තව විනාඩි 

ෙදකක් මට ලැබිය යුතුයි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ඒක ලැෙබනවා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
පසු අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් ගැටලුව නිරාකරණය 

කර ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වාණිජ මට්ටෙම් ෙගොවිෙයකුට දීර්ඝ කාලීන 
බදු කමය යටෙත් අවම වශෙයන් අක්කර 1,000ක භූමි භාගයක් 
ලබා ෙදන්නත් ෙමවර ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක කර ෙගන පලතුරු සහ එළවලු 
නිෂ්පාදනය කිරීමටත්, ඒ තුළින් විෙද්ශීය මුදල් උපයා ගැනීමටත් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එහිදී නව තාක්ෂණය පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමටත් ෙගොවීන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා උපාධිධාරින් රැකියා 
සඳහා බඳවා ගත්තා. එදා ඔවුන් ඇට හිටවන එක බැලුවා; ඇට 
පැළෙවන එක බැලුවා, ෙකොළ කීයක් දාලා තිෙබනවාද, දළු කීයක් 
දාලා තිෙබනවාද කියලා බැලුවා. ඔවුන්ට ඒවා එකින් එක ලියන්න 
කිව්වා. අද අපි කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. උපාධිධාරින් සඳහා 
සුවිෙශේෂී කියාමාර්ගයක් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
විශ්වවිද්යාල ෙයන් පිටවන උදවියට තමන් කැමැති ස්වයං රැකියාව, 
තමන් කැමැති ව්යාපෘතිය ෙමොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න, ඉෙගන 
ගන්න, තීන්දු කරන්න අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. රැකියා 1500ක් 
නිර්මාණය කරන්න, ඒ අයට රුපියල් දස ලක්ෂයක ණය මුදලක් 
ෙදන්නත්, ෙම් දස ලක්ෂෙය් ණය මුදල ෙපොලී රහිතව අවුරුදු 
10කින් ෙගවී යන විධියට ලබා ෙදන්නත් අපි අවකාශය දීලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, නිෂ්පාදන කියාවලියට උපාධිධාරින්ෙගන් 
ශක්තියක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙගොල්ලන්ට විෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු වන්නට, නව තාක්ෂණය පිළිබඳව, නව 
නිර්මාණ පිළිබඳව අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 

අංශයත්, රාජ්ය අංශයත් කියන ෙදෙගොල්ලන්ම දිරිගැන්වීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර නව නිර්මාණ සඳහා අරමුදලක් 
සකස් කර තිෙබනවා. එෙහම නම්, අපට පරණ තැන පල් ෙවවී 
ඉන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. එතෙකොට අපට ෙලෝකයත් එක්ක 
හිතන්න පුළුවන්,  තාක්ෂණයත් එක්ක අනාගතයට යන්න 
පුළුවන්. එෙහම ගිහිල්ලා නව නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරලා ෙලෝකය 
ආකමණය කිරීම සඳහා අවකාශය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ 
සකස් කරලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට ෙපර කෘෂි කාර්මික 

අංශෙය්  සහ විද්යා අංශෙය් පර්ෙය්ෂණ වැඩවලට ෙවන් කරලා 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 826යි. නමුත්, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,306ක මුදලක් ෙවන් 
කිරීමට පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තරුණ ෙසේවා 
සභාවත් එක්ක තරුණ ව්යවසායකයන් සකස් කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 15ක ණය මුදලක් ෙපොලී රහිතව ලබා ෙදන්නට ෙමවර 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 4,000ක 
මුදලක් තරුණ ශමය දිරිගැන්වීමට ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, සුවිෙශේෂී වැඩ කටයුතු රාශියක් සිදු කරන අය වැයක් 
විධියට ෙමවර අය වැය අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලය සම්බන්ධව මට 

ෙවන්න ගිය අඩු පාඩුව නැවත සකස් කරලා මට ෙව්ලාව ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.00 දක්වා 

ෙමම ගරු සභාෙව් කටයුතු අත් හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.  භා. 

1.00ට නිෙයෝජ්ය 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, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Udaya Gammanpila. 

 
 

[අ.භා. 1.00] 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "යථාවාදී තථා කාරී, 

තථාවාදී යථාකාරී" කියන්ෙන්, "කියන ෙද් කරන්න, කරන ෙද් 
කියන්න" කියන එකයි. ෙමන්න ෙම් බුද්ධ වචනය වැස්සකටවත් 
පන්සලකට ෙගොඩවුණු ෙවලාවක ෙහෝ අෙප් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් කනට ඇසී තිබුණා නම්, එතුමා කිසිම ආකාරයකින් 
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය, කියන ෙද් 

ෙනො කරන අය වැයක්; ෙනො කරන ෙද්ම කියන අය වැයක්; 
අසත්යෙයන් පිරුණු අය වැයක්. අපි ෙම් අසත්ය එකින් එක ලිහලා 
බලමු. 2003 වසෙර් සිට හැම අය වැය ෙල්ඛනයක්ම ඉදිරිපත් 
කරන පළමුවන දවෙසේම මුදල් ඇමතිතුමා රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්, මුදල් 
ඇමතිතුමා කියන කථාව ෙකතරම් දුරට යථාර්ථවාදීද කියලා, අය 
වැය ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්දයට අත උස්සන්න කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලාට දැන ගන්නටයි. ෙම් 
වාර්තාෙව් ෙදෙවනි ෙඡ්දය පටන් ගන්ෙන්  "ශි ලංකාෙව් 
ආර්ථිකෙය් දැක්ම ධනාත්මක ෙව්" කියලායි. ඇත්ෙතන්ම එහි 
භාෂා පරිවර්තන ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. එය "දැක්ම" ෙනොෙවයි. 
"Outlook" කියන ඉංගීසි වචනය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කළ 
යුත්ෙත් "ෙපනුම" කියලායි. ෙකොෙහොම නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක පට්ටපල් අසත්යයක් ෙන්.  

 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙශේණිගත කිරීෙම් පධානතම සමාගම් තුන 

වන Fitch, Moody's, Standard and Poor's කියන සමාගම් තුනම 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ලංකාෙව් ආර්ථිකය අවදානම් 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන් කියලා. 2016 ෙපබරවාරි 29වන දා Fitch 
සමාගම ෙශේණිගත කිරීෙම්දී ලංකාෙව් ආර්ථිකය Fitch BB සිට 
Fitch B+ දක්වා පහත ෙහළා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ගීක ආර්ථිකය කඩා වැටුණු අවස්ථාෙව් Fitch 
ෙශේණිගත කිරීම්වලදී ගීක ආර්ථිකයටත් ලැබුෙණ් B+ කියන 
ෙශේණිගත කිරීමයි. එදා ගීකෙය් බැඳුම්කරවල ආෙයෝජනය කරලා 
අත පුළුස්සා ගත් ආෙයෝජකෙයෝ ලංකාෙව් බැඳුම්කරවල 
ආෙයෝජනය කරන්න ඒවිද? එෙහමත් නැත්නම් ලංකා වට සහන 
ෙපොලියට, අඩු ෙපොලියට ණය ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙව්විද? [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථා කරනෙකොට 
හැම දාම බාධා කරන මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා. ඉස්ෙසල්ලාම 
ස්ථාවර නිෙයෝගය ෙමොකක්ද කියලා අහලා, ඊට පස්ෙසේ බාධා 
කිරීමට ඉඩ ෙදන්න. 

 
     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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes,  Hon. Nalin Bandara? 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ෙම් 

කියන බැඳුම්කර මිලදී ගත්තාය කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nalin Bandara. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්ෙසල්ලා අහන්න 

ෙකෝ රීති පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, ගීක බැඳුම්කර ගත්තු, මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් -හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්- ඒ කටයුත්ත 
ගැන ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් 
මතය කියන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order, Hon. Nalin Bandara. 

Hon. Gammanpila, you continue with your speech.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියලා අහලා තිබුණාට, කුරුණෑගල  
 

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

 
පුළුවන්ය කියලා මා දැන ගත්ෙත් ෙම් අවස්ථාෙව්දීයි. ඒ නිසා  
 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීම පිළිබඳව ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී 

කුරුණෑගල ජනතාව තීන්දුවක් ගනීවි. ෙකෙසේ නමුත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 2016 මාර්තු 
මාසෙය් 10වන දා Standard and Poor's ආයතනය විසින් ආර්ථික 
ෙශේණිගත කිරිෙම්දී ලංකාෙව් ආර්ථිකය B+ ස්ථාවර මට්ටෙම් සිට 
B+ අවදානම් මට්ටම දක්වා පහළට දමනවා. ඊළඟට, 2016 ජුනි 
මාසෙය්දී Moody's ආයතනය විසින් ලංකාෙව් ආර්ථිකය B 1 
ස්ථාවර මට්ටෙම් සිට ඍණ මට්ටමට, එෙහමත් නැත්නම් අවදානම් 
මට්ටමට පහත දමා තිෙබනවා. ෙම් ආයතන තුනම තමන්ෙග් 
ෙශේණිගත කිරීෙම්දී ශී ලංකා ආර්ථිකය පහළ දැමීමට ෙහේතු 
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ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ආයතන තුන එයට ෙහේතු ෙලස ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, රාජ්ය මුල්ය 
කළමනාකරණෙය් තිෙබන අසමත්භාවය, ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය 
අවදානම් පහළ අඩියකට ඇද වැටීම, ඉහළ ෙපොලියකට ණය 
ගැනීම, ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ණය ගැනීම, රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණෙය්දී ආණ්ඩුව ගැන තැබූ බලාෙපොෙරොත්තු සුන්වීම 
කියන කාරණායි. ෙම් සියල්ෙල්ම ඉලක්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමායි. ෙහොඳ ෙවලාවට ලංකාෙව් පත ෙම්වා ගැන 
වැඩි පසිද්ධියක් දීලා පළ කෙළේ නැහැ. ෙම්වා ලංකාෙව් පතවල පළ 
වුණා නම්, ෙම් වනවිටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මුදල් 
ඇමතිතුමා ඉවත් කරලා අවසන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් ආර්ථිකය 

ගීසිෙය් වාෙග් කඩා ෙගන වැෙටන බව ආෙයෝජකයන් දැන 
ගත්තාම, ඔවුන් බුරුතු පිටින් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළන් ඉවත් 
ෙවනවා. අඬන්න ඉන්න ෙකනාෙග් ඇහැට ඇඟිල්ෙලන් ඇන්නා 
වාෙග් පාග්ධන බදු පනවලා, ලාභාංශ බදු පනවලා, ඉතිරි ෙවලා 
සිටින ආෙයෝජකයන් ටිකත් ලංකාෙවන් එළවා ගන්නා 
උත්සාහයකයි මුදල් ඇමතිතුමා ෙයදිලා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙකොටස් ෙවළඳ 

ෙපොළ 2014 වසෙර් ආසියාෙව් ෙහොඳම ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ 
බවට පත් වුණා. හැබැයි 2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් අපි ෙම් රට ෙම් 
ආණ්ඩුවට භාර ෙදනෙකොට ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පාග්ධනීකරණය - market capitalization - 
රුපියල් ටිලියන 3.2යි. 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවනෙකොට ඒක 
රුපියල් ටිලියන 2.7 දක්වා පහත වැටී තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලාෙග් 
පාලන කාලය වන මාස 22ක් තුළ ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ තුළ 
ආෙයෝජකයන්ට සිදු වුණු පාඩුව පමණක් රුපියල් බිලියන 500ක් 
වනවා. ෙමය, එෙසේ ෙමෙසේ ගණනක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. එය, රුපියල් බිලියන 500ක්. ඉතින් 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට එයිද? ඉන්නා ආෙයෝජකයා රැඳී සිටීවිද? 
මාස 22ක් තුළ එකවර රුපියල් බිලියන 500ක් නැති කරපු 
ආර්ථිකයක් තුළ කවුරුන් ෙහෝ තවදුරටත් ආෙයෝජනය කරනවා 
නම් ඔහු උන්මත්තකෙයක්; ෙමෝඩෙයක් විතරමයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අගමැතිතුමා 

ෙහොංෙකොං ගිහිල්ලා, ශී ලංකාව digital ආර්ථිකයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කිව්වා. එෙහම කිව්වාම, 
ආෙයෝජක ෙයෝ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවයි, අය වැයක් එනෙකොට 
ජනතාව තාක්ෂණයට ෙපලඹවීම සඳහා නව තාක්ෂණයට බදු 
සහන, දිරි ගැන්වීම් සහ පදාන ලබා ෙද්විය කියා. නමුත් මුදල් 
ඇමතිතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද? SIM card එකක් සකීය කරන්නත් 
රුපියල් 200ක බද්දක් පැෙනව්වා. අන්තර්ජාල ගාස්තුවලට සියයට 
25ක බද්දක් පැෙනව්වා. නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරලා easy 
cashවලින් කරන විද ත් හුවමාරු සඳහා අලුතින් බද්දක් හඳුන්වා 
දුන්නා. දැන් ආර්ථිකය digital කරනවා තබා සාමාන්ය ජනතාව 
අන්තර්ජාලය දිහා බලන්නත් භය ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් ඇත්තම අරමුණ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
මාධ්යවලට යම් යම් බලපෑම් එල්ල කළාය කියලා. CSN 
නාළිකාෙව් බලපතය අවලංගු කළා. ඒ වාෙග්ම රූපවාහිනි නාළිකා 
ෙදකකට බලපතය අවලංගු කරන බවට තර්ජනය කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පුවත් 
පත් කර්තෘවරුන්ට "සට්ටම්බි රාළලා" කියා අවමන් කළා. විද ත් 
මාධ්යය, මුදිත මාධ්යය යම් ආකාරයකට පාලනය කරගන්න 
උත්සාහ කළත්, පාලනය කරන්න බැරි තැනක් තිෙබනවා. 
කර්තෘවරුන් නැති, අයිතිකාරයන් නැති Facebook වැනි සමාජ 
ෙවබ් අඩවි අද ආණ්ඩුවට එෙරහි අරගලෙය් ඉදිරිෙයන්ම ඉන්නවා. 

[බාධා කිරීමක්] අන්තර්ජාලයට බදු අය කිරීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, ජනතාව අන්තර්ජාලය හරහා සමාජ ෙවබ් අඩවිවලට 
ගමන් කිරීම අෛධර්යවත් කිරීමයි කියන එකයි අපට 
ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් විධියට අන්තර්ජාලයට බදු 
පනවලා digital ආර්ථිකයක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 
අගමැතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා 
කථාෙවලා රටට එක අසත්යයක් කියන්න; ෙලෝකයට එක 
අසත්යයක් කියන්න කියා අපි කියනවා.  

 
අගමැතිතුමා digital ආර්ථිකයක් හදනවාය කියා ෙලෝකයට 

කියද්දී, මුදල් ඇමතිතුමා digital ක්ෙෂේතයට බදු පිට බදු පනවද්දී, 
අය වැය පිළිබඳව, ආණ්ඩුව පිළිබඳව, ශී ලංකාව පිළිබඳව 
ආෙයෝජකයාෙග් විශ්වාසය නැති ෙවන එක කාටවත් වළක්වන්න 
බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පරස්පරය 

තිෙබන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අතර විතරක් 
ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා අතරත් ෙම් 
පරස්පරය තිෙබනවා. 2017 වසර "දිලිඳුභාවය තුරන් කිරීෙම් වසර" 
බවට පත් කරනවාය කියලා ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා. ඒ නිසා 
සමාජ හා සුභසාධන ක්ෙෂේතයට අය වැෙයන් වැඩි වැඩිෙයන් 
අරමුදල් ලබා ෙදයි කියා මුළු රටම බලාෙගන සිටියා. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් සමාජ 
සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන මුදල් 
සියයට 70කින් කපා හැර තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා එක ෙදයක් 
කියනවා, මුදල් ඇමතිතුමා තව ෙදයක් කරනවා. අගමැතිතුමා  එක 
ෙදයක් කියනවා, මුදල් ඇමතිතුමා තව ෙදයක් කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. මුදල් ඇමතිතුමා කියන ෙදයටම මුදල් ඇමතිතුමා 
පරස්පර ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, "අෙප් පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ දියුණු කිරීමට ෙම් ආණ්ඩුව කැප ෙවනවා"යි 
කියලා. එෙහම කියලා පාග්ධන බදු, ලාභාංශ බදු හඳුන්වා දීලා 
ඒකක භාර -unit trusts-  මත තිෙබන සියලුම සහන ටික ෙම් අය 
වැෙයන් ඉවත් කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අර "යථාවාදී 
තථා කාරී" ගුණය ෙකෝ? ඒ නිසා ෙම් අය වැය, කියන ෙද් කරන 
ෙවනුවට කියන ෙද් ෙනොකරන, ෙනොකියන ෙදයම කරන අය 
වැයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 

පැමිණි  2015 ජනවාරි මාසෙය් ෙලෝකෙය් පැවැති ගෑස ් මිලත් 
එක්ක සංසන්දනය කළාම, ෙම් වනවිට ගෑස් මිල සියයට 45කින් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 2015 ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් 
1,300ට විකුණපු ගෑස ්සිලින්ඩරය දැන් රුපියල් 726ට විකුණන්න 
ඕනෑ. ගෑස ්සිලින්ඩරෙය් මිල රුපියල් 594කින් අඩු කරලා ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වුණු වාසිය ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි. 
හැබැයි, ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 594කින් ෙවනුවට 
රුපියල් 25කින් අඩු කරලා ඇඟ  ෙබ්රා ගන්නයි මුදල් ඇමතිතුමා 
උත්සාහ කෙළේ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙම් ආණ්ඩුව 

බලයට එද්දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 110ක් 
වුණු ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 30 දක්වා 
පහත වැටුණා. ෙම් වනෙකොට එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 46 
මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙතල් මිල භාෙගට භාගයක් අඩු 
වුණත් ඒ වාසිය ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ඉන්ධන මත තිෙබන සියලුම බදු  
ඉවත් කරලා ඒ වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ නිසා අපි 
කියනවා,  ඉන්ධන මත තිෙබන බදු ටික ඉවත් කෙළේ නැති වුණත්,  
අඩුම ගණෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වීෙම් සැබෑ 
වාසියවත් ෙබොරු කරන්ෙන් නැතිව ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
කියලා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සහ මහ මැතිවරණෙය්දී- [බාධා කිරීමක්] 
මිනිසුන් හඬ නගද්දී නිහඬ කරන විධිය දන්නවා.   

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

 
නිහඬ කරන විධිය මම තවම ඉෙගන ෙගන නැහැ. මීළඟ අය වැය 
විවාදයට එන්න කලින්  
 

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

 
දමනය කරන මන්තරයත් මම ඉෙගන ෙගන එනවාය කියලා ෙම් 
සභාවට මතක් කරනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මැතිරවණෙය්දී- 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අමතක වුණා. ඒකට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 එකතු කර ගන්න ඕනැ. මම කිව්ෙව්,  

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

 
ගැන විතරයි. ෙමන්න ෙබොෙල්  

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

 
කලබල ෙවලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ධනපතියන් මත වැඩි 

වැඩිෙයන් ඍජු බදු පනවලා අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මත තිෙබන 
වක බදු ඉවත් කරලා ජනතාවට සහන සලසනවා කියලා තමයි පසු 
ගිය මැතිවරණෙය්දී ෙම් රජය ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. හැබැයි, ඒ 
ෙවනුවට VAT, NBT බදු පනත්  සම්මත කර ගත්තා. ඒ සියල්ල 
වක බදු. තමන්ෙග් ගජ මිතුරු ධනපතියන්ට සහන පිට සහන ලබා 
ෙදන අතෙර්, අහිංසක දුප්පත් ජනතාවෙග් රීරි මාංස තවදුරටත් උරා 
ෙගන කෑමක් විතරයි ෙම් අය වැෙයන් සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඍජු බදු 

ගැන කථා කළාට, ඍජු බදු වැඩි කිරීම ෙකෙරහි උනන්දුව දක්වලා 
නැහැ. ගජ මිතුරන්ට සහන දීම තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා යන යන තැන "මතට තිත" 
ගැන කථා කරන්ෙන්. හැබැයි, මුදල් ඇමතිතුමා "තිතට මත."  
ජනාධිපතිතුමා "මතට තිත" ගැන කථා කරන අතෙර්,  මුදල් 
ඇමතිතුමා ගජ මිතුරු බියර් සමාගම්වලට, Lion Breweries 
සමාගමට, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක බදු සහන ලබා ෙදනවා.  

 
පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගෑස් මිල, ෙතල් මිල 

පහත වැටීම නිසා IOC සමාගම වාෙග්ම සියලුම ගෑස් සමාගම් 
දැවැන්ත ලාභයක් ලැබුවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා ෙතල් මිල 

අඩු කරන්ෙන් නැති වුණත්, ෙම් සමාගම්වල දැවැන්ත ලාභය මත 
සුපිරි ලාභ බද්දක් අය කරලා, ඒෙකන් ෙකොටසක් භාණ්ඩාගරයට 
ගන්න කටයුතු කරයි කියලා. නමුත් එෙහම කරලා නැහැ.  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මහා දැවැන්ත 
ෙසොරකමක් කියලා අත්සන් කරලා ලිඛිතව පිළිගත්ත මහා 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාෙවන් පර්ෙපචුෙවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
ලබපු පෙකෝටි ගණනක ලාභෙයන් ෙකොටසක්වත් අඩුම ගණෙන් 
මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා ගැනීමට කිසිම බද්දක් හඳුන්වා ෙදන්න 
ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර නැහැ. අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට බදු 
පිට බදු ගහන්න කටයුතු කරන ෙම් ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ගජ 
මිතුරන්ට බදු පනවන්න කිසිම උනන්දුවක් දක්වලා නැති අය 
වැයක් විධියටයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි නරකම බදු 

ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් නඩු පැවරීම සම්බන්ධෙයන්. ඒක නම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉලක්ක කර ගත්ත බදු පැනවීමක්. පසු ගිය 
අවුරුද්ද පුරාම අපි ෙම් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම උසාවියට අරෙගන 
ගියා. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් VAT පනත් ෙකොටුම්පත පමණක් අපි 
තුන් වතාවක් අධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කළා. ඒ 
නිසා මුදල් ඇමතිතුමාට අ පිත් එක්ක සාධාරණ ෙක්න්තියක් 
තිෙබනවාය කියලා අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා විද්ෙද් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට වුණත්, වැදිලා තිෙබන්ෙන් අහිංසක ජනතාවට. අද 
යුක්තිය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ජනතාවට බද්දක් ෙගවන්න 
ෙවනවා කියන්ෙන්, අපි යළිත් වැඩවසම් යුගයට ගිහින් කියන 
එකයි.  

 

එදා වැඩවසම් යුගෙය්දී අසාධාරණයට ලක් වුණු ෙකෙනක් 
තමන්ෙග් පැමිණිල්ල කරන්න ඕනෑ ගම්මුලාදෑනියාට. 
ගම්මුලාදෑනියා හමු ෙවන්න නම්, දැකුම් -තුටු පඬුරු- අරෙගන 
යන්න ඕනෑ. දැකුම් අරෙගන ගිෙය් නැත්නම් ගම්මුලාදෑනියාෙගන් 
යුක්තිය ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, නැවත වතාවක් අෙප් රෙට් ''යුක්තිය'' කියන එක 
ඇති හැකි අයට පමණක් ලබා ගත හැකි සුපිරි ගණෙය් භාණ්ඩයක් 
බවට ෙම් ආණ්ඩුව නඩු ගාස්තු හඳුන්වා දීෙමන් පත් කර 
තිෙබනවාය කියන එක ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් අපි සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල-  

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

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
( மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Thank you, Sir.  
 
අපි දන්නවා ෙලෝක ඉතිහාසෙය් නරකම බදු අය කිරීම වාර්තා 

ෙවන්ෙන් කි.පූ. 4වන සියවෙසේ ඉන්දියාෙව්, මගධෙය් ධනානන්ද 
රජතුමාෙග් කාලෙය් බව. උපතින් පටන් අරෙගන, ඉපදුණු දරුවාට 
බද්දක් ගහනවා. ඊට පස්ෙසේ මැරුණාම දර සෑය හදන්න ගන්න දර 
ටිකටත් බද්දක් ගැහුවා. ඒ වාෙග් ලංකා ඉතිහාසෙය් වාර්තා 
ෙවන්ෙන්, 1848 ෙටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් සමය. 

 
මාර්ග බද්ද, බලු බද්ද, කරත්ත බද්ද ආෙව් ඒ යුගෙය්. ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ධනානන්ද රජතුමාෙග් බදු  නිසා 
එතුමාට සිංහාසනයත්, රාජ්යයත් ෙදකම අත්හැර යන්න සිද්ධ 
වුණා. ෙටොරින්ටන් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් බදු  නිසා එතුමාෙග් 
ආණ්ඩුකාර ධුරයත්, ෙම් ශී ලංකාවත් යන ෙදකම අත්හැර යන්න 
සිද්ධ වුණා. ෙම් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් බදු  නිසා ජනාධිපතිතුමාට 
ජනාධිපතිකමත්, ලංකාවත් යන ෙදකම අත්හැර යන්න සිදුවීෙම් 
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අවදානමක් මතු ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලිඛිතව තබා ගැනීම පිණිස සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒත්, අෙප් ජනාධිපතිතුමාට රට හැර යන එකත් කරන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමොකද,  
රටින් පිටට යනවාටත් මුදල් ඇමතිතුමා අලුත් බද්දක් හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. ගුවන් යානයට නඟින්න නම්, ෙඩොලර් 50ක් ෙගවලා 
ඉන්න ඕනෑ. ෙම් නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන්  
රෙට් ඉන්නත් බැහැ, රටින් යන්නත් බැහැ.  "ෙගදර ගිෙයොත් අඹු 
නසී-මඟ හිටිෙයොත් ෙතෝ නසී" වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි දැන් 
ජනාධිපතිතුමාටත් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාත්යන්තර මූල්ය 

අරමුදෙල් නිත්ය ෙන්වාසික නි ෙයෝජිත ඉෙට්රි ක්වින්ටාඩ්ස් 
මැතිනිය ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරනවාය කියලා ලංකාෙව් ෙලොකු 
කට කථාවක් පැතිරිලා තිබුණා. අපටත් ඒ ගැන ෙලොකු සැකයක්  
තිබුණා. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙවස් මුහුණ බැඳ ෙගන ෙම් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ඉෙට්රි ක්වින්ටාඩ්ස් මැතිනියයි කියලා එතුමා 
අය වැය කථාව කරන අතෙර් අපට ෙලොකු සැකයක් ඇති වුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  සිංහල වචන ඉතා 

අමාරුෙවන් උච්චාරණය කරන ෙකොට අෙප් සැකය ෙදගුණ-
ෙතගුණ වුණා. ඒ වාෙග්ම, බදු පැනවීම් සියල්ලම අපූරු 
ඉංගීසිෙයන් විගහ කරනෙකොට අෙප් සැකය තහවුරු වුණා. 
එෙහමනම්, ෙම් අය වැය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිත්ය 
ෙන්වාසික ඉෙට්රි ෙනෝනා, මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාෙග් ෙවස් මුහුණක් ගැට ගහෙගන ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැයක්. හැබැයි, ඉෙට්රි ක්වින්ටාඩ්ස් ෙනෝනාෙග් ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් අය වැය නිසා අපට ෙකෝටු මස් කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමායි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමාට 

ෙමවර අය වැෙය් ෙලොකුම අභිෙයෝගය තිෙබන්ෙන්, 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුයි, අගමැතිතුමාෙගනුයි කියලා අපි දැක්කා. 
පසු ගිය වතාෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කළාම, "ගරු 
කථානායකතුමනි" කියන වචන ෙදක හැර අන් සියල්ලම 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එකතු ෙවලා කපා දැම්මාය 
කියලා තමයි රෙට් ජනතාව කියන්ෙන්. ඒ නිසා, ෙමදා පාර 
තමන්ෙග් අහිංසක අය වැය ෙබ්රා ගන්න රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා අපූරු උපායක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. අධ්යාපනයට, 
ෙසෞඛ්යට, කෘෂිකර්මයට, පවාහනයට, සුබසාධනයට යනාදී 
සියල්ලටම මුදල් කපා හරින අතෙර් ජනාධිපතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය 
සියයට 170කින් වැඩි කරලා, අගමැතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය සියයට 
158කින් වැඩි කරලා. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? ෙම් කියන්ෙන්, 
"අෙන්! බුදු සර්. ඉල්ලන ගණනක් ෙදන්නම් මෙග් අය වැය 
ෙබ්රලා ෙදන්න" කියන එකයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අද උදෑසන අමාත්ය මණ්ඩලය රැස්ෙවලා මාර්ග 
බද්ද සංෙශෝධනය කරන්න හදනවා කියලා අපට ආරංචි වුණා.  ඒ 
කියන්ෙන්, ෙම් මාර්ග බද්ද වැරදි තුනකට පමණක් සීමා කරන්න 
තීරණය කළාය කියලා. ඒ නිසා, ෙම් වසර අවසන් වන විට ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් පුංචිම පුංචි කෑල්ලක් හරි ෙබ්රා ගැනීමට රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි.  

 
 

[අ.භා. 1.20] 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාහිත්යෙය් කවියක් 

තිෙබනවා, "ෙරොනකින් පැණි ෙබොමින් යන ෙලස බිඟුන් කුසුෙමන්
- දනන් හට දුක් ෙනොෙදමින් ගනිති අය පඬුරු ෙපර නියෙමන්" 
කියලා. අෙප්  මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙදස බලන 
විට, අෙප් සාහිත්යෙය් එන ෙම් කවිය ඉතාම ෙහොඳින් ගැළෙපනවා 

කියලා මට හිෙතනවා. ෙමොකද, ෙම් අය වැය "දනන් හට දුක් 
ෙනොෙදමින්" බදු අය කරපු අය වැයක් විධියට මට හඳුන්වන්න 
පුළුවන්.  

 
අපි 2014 ෙවනෙතක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් අය වැය  

කිෙයව්වා. මම, 2013ත් 2014ත් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ෙකෙනක්, ගම්මන්පිලලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු නැති ෙවලාෙව්. ඒ ෙවලාෙව්  බදු සහන 
දුන්ෙන් ෙමොනවාටද කියන එක අපට මතකයි. අද ගිරිය පුප්පා 
ෙගන කෑ ගහන ගම්මන්පිලලා දන්ෙන් නැහැ,  2014 වසෙර් 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙයන් බල්ලන්ෙග් කෑමවලට බදු සහන 
දුන්නා කියලා.  

 
ඒ ෙවලාෙව් ගම්මන්පිලලා හිටිෙය් ගල්ෙලණ ඇතුෙළේ 

කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2014 අය වැෙයන් tie එකට 
බදු සහන දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් ගම්මන්පිලලා හිටිෙය්  ගල්ෙලණ 
ඇතුෙළේ ෙවන්න ඇති. ෙලණ් ෙදොර ඇරෙගන ඉළියට එන්න 
ඇත්ෙත් ඊට පස්ෙසේ ෙවන්න ඇති. ඒ නිසා රාජපක්ෂ යුගෙය් දූෂණ 
සහ වංචා ගැන වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැති, ගීක බැඳුම්කර 
වංචාවට සම්බන්ධ රාජපක්ෂ යුගය ගැන වචනයක්වත් කථා 
ෙනොකරන බංෙකොෙලොත් උදවිය අද මහා වීරෙයෝ වාෙග් කථා 
කරනවා. 

 
දැන් බැඳුම්කර පිළිබඳව කථා කරද්දී කට්ටිය කියනවා, ෙම්ක 

තමයි ලංකාෙව් සිදුවුණු ෙලොකුම වංචාව කියලා. හැබැයි, ගාණක් 
මිම්මක් නිවැරදිව කියන්ෙනත් නැහැ. මම ගාන මිම්ම නිවැරදිව 
කියන්නම්. අෙප් COPE වාර්තාෙව් 48වැනි පිටුෙව් 10.1හි 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, 

 
"(i) විගණකාධිපති වාර්තාෙවන් ෙපන්වා ෙදනු ලැබූ වළක්වාගත 

හැකිව තිබූ රු.889,358,050ක ඇස්තෙම්න්තුගත අවාසිය සහ එහි 
5.2.3 ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන වළක්වාගත හැකිව තිබූ 
රු.784,898,755ක ඇස්තෙම්න්තුගත අවාසිය ෙලස 2015 
ෙපබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29 දින පැවති භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර ෙවන්ෙද්සි ෙදෙක්දී වළක්වා ගැනීමට හැකිව තිබූ 
එකතුව රු.1,674,256,805ක ඇස්තෙම්න්තුගත අවාසිය වළක්වා 
ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීම පිළිබඳව බලධාරින් වගකිව යුතු බව 
නිගමනය කරනු ලබයි.” 

 
ෙමන්න ගණන. ෙම් වාර්තාෙව් එම ගණන තිෙබනවා. රුපියල් 

බිලියන 1.6යි. අවුරුදු 30ක් ඇතුළත තමයි ඒ රුපියල් බිලියන 
1.6හි බලපෑම තිෙබන්ෙන්. ඒ bonds issue කරලා තිබුෙණ් අවුරුදු 
30කට. යහපාලන රජයක් තුළින්, යහපාලන පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තුළින්,  විපක්ෂෙයන් - ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් - පත්කළ 
සභාපතිවරෙයක් සිටින කමිටුවක් තුළින් තමයි ෙම්ක 
ෙසොයාගත්ෙත්. ගම්මන්පිල උන්නැෙහේ ෙමතැනින් ගිහිල්ලා. ෙම්වා 
කථා කරද්දී මිනිහාට ඉන්න බැහැ. 

 
ෙම් රුපියල් බිලියන 1.6ක් ගැන කථා කරනවා. කාලය මදි 

නිසා රාජපක්ෂ යුගෙය් සිදු වුණු වංචා දහසක් අතුරුන් ෙදක තුනක් 
විතරක් මම කියන්නම්.  ෙම් ෙගොල්ලන් කියන්න හදන්ෙන් ෙම්ක 
තමයි ෙලොකුම වංචාව කියලා. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින් බදු 
කමය මත ලබාගත් අහස් යාතා 21ක් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ 2014 දී 
අලුතින් A330 යානා 7කුත්, A350 යානා 8කුත් විධියට යානා 
15ක් ගන්න තීන්දු කළා. A350 යානා පැය දාහතහමාරක් 
ෙනොකඩවා ගමන් කරන්න පුළුවන් යානා. හැබැයි, අෙප් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම වැඩිපුර යන්ෙන් ෙකොහාටද? 
මැදෙපොරදිග, ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව ඇතුළු එම කලාපයට. 
ආසියාව අවට කලාපය තුළ තමයි අෙප් ගුවන් ගමන් තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නම් පැය දාහතහමාරක් යන්න පුළුවන් A350 airbus 
ෙමොකටද? ෙවන ෙමොනවටවත් ෙනොෙවයි, වංචාෙවන් හා 
දූෂණෙයන් වැඩිපුර ගාණක් ගසාකන්න තමයි ෙම් කටයුත්ත 
කෙළේ. A350 airbus ගිවිසුමට අනුව එක යානයකට මසකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1.4ක් කුලිය ෙගවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඒවා කුලී පදනම මත ගන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් මාසයකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 14ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්වලින් මම කියන්ෙන්. නමුත්, අද ෙවෙළඳ ෙපොළ අනුව එක් 
යානයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 9ත්, ලක්ෂ 10ත් මාසික කුලී 
පදනම මත ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් එක යානයකින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 5ක් ගහලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ 
යුගෙය් වැඩ ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. අවුරුදු 12ක බදු පදනම මත 
එක් යානයකින් වුණු අලාභය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 72ක් 
ෙවනවා. ඒ විධියට යානා 8න්ම වුණු අලාභය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 596ක් ෙවනවා. රුපියල්වලින් කියනවා නම්, රුපියල් 
බිලියන 86ක අලාභයක් එයාලංකා ගනු-ෙදනුෙවන් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට, ෙම් bond එෙකන් සිදුවුණු අලාභය කීයද?  

 
එක එක බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනඥයන් කියන ගණන් 

ෙනොෙවයි. විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, "වළක්වාගත හැකිව තිබූ 
අලාභය රුපියල් බිලියන 1.6යි" කියලා. එතෙකොට එයාලංකා ගනු-
ෙදනුෙව් අලාභය කීයද? රුපියල් බිලියන 86යි. ෙමන්න බලන්න 
සෙහෝදරවරුනි. ෙම්වා කරපු හාදෙයෝ තමයි අද ෙම් bond ගනු-
ෙදනුව උඩ තියාෙගන දඟලන්න හදන්ෙන්; නටන්න හදන්ෙන්. ෙම් 
ෙහොරු ටික තමයි අද කෑ ගහන්ෙන්. අෙප් රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ 
A350 යානා 8න් 3ක් ෙගන්වන එක නතර කළා. හැබැයි, 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම් එක්ක තිෙබන ඒවා අපට  නිකම් නතර 
කරන්න බැහැ. ෙම් ගිවිසුම අවලංගු කිරීම ෙවනුෙවන්  "AerCap" 
සමාගමට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 98ක් ෙගවන්න අපට සිදු 
වුණා. හැබැයි, ෙම් යානා ටික නතර ෙනොකළා නම්, අපිට රුපියල් 
බිලියන 86ක් අලාභ ෙවනවා. අලාභය අවම කරගන්න රුපියල් 
බිලියන 14.5ක් එෙහම නැත්නම්, ඇමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
( மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
 
එෙහම නම්, ෙම් අලාභය නතර කිරීම සඳහාම අපට රුපියල් 

බිලියන 14.5ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා අහිංසක 
ජනතාවෙග් බදු මුදල්. ෙමොනවාද ෙම් කියන කථා? ෙම්  
ගම්මන්පිලලා  කථා කරන්ෙන් කටින්ද, නැත්නම් 
පශ්චාත්භාගෙයන්ද කියලා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙබොරුවට 
මාධ්ය සංදර්ශන තිබ්බාට, තමන්ෙග් පක්ෂයට සාමාජිකයන් 
10ෙදෙනක් නැහැ. හැමදාම පක්ෂෙය් ඉන්න තුන්ෙදෙනක් 
අරෙගන ගිහිල්ලා පිටිපස්ෙසේ cut-out එකක් ගහෙගන, mikes 4ක්, 
5ක් ලැහැස්ති කරගන්නවා, කියවනවා. මුකරිභාවය නිසා ෙබොරු 
මතුර මතුර තමන්ට පසිද්ධිය ගන්න හදනවා. පුළුවන් නම්, 
ගම්මන්පිල මහත්මයාව පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණයකට තමන්ෙග් 
පක්ෂෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයක් විධියට ඉදිරිපත් කරන්න? ඡන්ද 10ක් 
ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම හාදෙයෝ තමයි ෙම් 
ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් අද ෙපොරවල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මහා චන්ඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් bond ගනු-ෙදනුවත් එක්ක දඟලන 
කට්ටියට මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 

A350 යානා 8 මිලදී ගැනීම හරහා විතරක් ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 596ක්, එෙහම නැත්නම් රුපියල් බිලියන 86ක් අපට 
අලාභ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. තව එක ගනු-ෙදනුවක් මම 
කියන්නම්. 

 
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් Ceylon Shipping Corporation එකට 

නැව් ෙදකක් ගත්තා. එක නැවක් ෙඩොලර් මිලියන 35 ගණෙන් 

නැව් ෙදකට ෙඩොලර් මිලියන 70ක් ගිහින් තිෙබනවා. හැබැයි, අපි 
ෙවෙළඳ ෙපොළ පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම ෙඩොලර් මිලියන 19කට, 
20කට ගන්න පුළුවන් නැව් තමයි ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 35 
ගණෙන් අරෙගන තිබුෙණ්. එක නැවකින් ෙඩොලර් මිලියන 15ක් 
ගහලා. නැව් ෙදෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 30යි. ෙඩොලර් මිලියන 
30යි කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 4,750ක අලාභයක්. රුපියල් 
බිලියන හතරකට ආසන්න අලාභයක්. අවුරුදු 30ක් ඇතුළතදී 
සිද්ධ ෙවන රුපියල් බිලියන 1.6ක අලාභයක් ගැන පැන පැන 
කථා කරනවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් නැව් ෙදක මිලදී 
ගැනීම හරහා විතරක් රුපියල් බිලියන හතරකට ආසන්න මුදලක් 
දැනටමත් අලාභ ෙවලා ඉවරයි. ෙම් bond issue එක නිසා රුපියල් 
බිලියන 1.6ක අලාභයක් ෙවන්ෙන් 2046 ෙවනෙකොටයි. අවුරුදු 
30කටයි ෙම් bond මිලදී ගැනීම කරලා තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් 
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන් කියලා අපි අහනවා.  

 

 පසු ගිය ෙසනසුරාදා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා කථා කරපු ආකාරය මම දැක්කා .  ෙම්ක ෙහොල්මන් අය 
වැයක් කියලා කිව්වා.  ෙම්ෙකන් ෙහොල්මන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ෙයෝජනා 
දැකපුවාම ඒකාබද්ධ කල්ලිය තමයි ෙහොල්මන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
විෙශේෂෙයන්ම කුකුළු ව්යාපාරය ගැන කථා කරනවා නම්,  

කුකුළු ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් කුකුළු ෙගොවිෙපොළ දිරිගැන්වීමට 
සියයට 50ක ෙපොලී සහනාධාර ලබා ෙදන්න රුපියල් මිලියන 
350ක් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
විශාල සහන පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ඊළඟට, අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විශාල ෙපරළියක් සිදු කරලා 

තිෙබනවා. අෙප් අහිංසක උසස් ෙපළ හදාරන දරුවන් 
175,000කටත්, ගුරුවරු 28,000කටත් Tab එකක් ෙදන්න රුපියල් 
මිලියන 5,000ක් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
දකින ෙකොට වීරවංශ මහත්මයා ෙහොල්මන් ෙවනවා තමයි. ෙම්වා 
දකින ෙකොට ගම්මන්පිල මහත්මයා ෙහොල්මන් ෙවනවා තමයි.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට මාසිකව 

රුපියල් 2,500ක් බැගින් මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  
අපනයන ආනයන බැංකුවක් - EXIM Bank - පිහිටුවන්න රුපියල් 
මිලියන 10,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා දකින ෙකොට 
විමල් වීරවංශ මහත්මයා ෙහොල්මන් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
තවත් සහන ගණනාවක්ම දුන්න අය වැයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
"ෙගොල්ඩන් කී" තැන්පත්කරුවන් අසරණ ෙවලා සිටි බව අපි 
දන්නවා. ෙම් ෙගොල්ඩන් කී තැන්පත්කරුවන්ෙග්  වන්දි ෙගවන්න 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
 
ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, රුපියල් ලක්ෂය, ලක්ෂ ෙදක, රුපියල් 

50,000, රුපියල් 20,000 ණය අරෙගන CRIB එක නිසා 
ඉස්සරහට යන්න බැරිව අසරණ ෙවච්ච ගම්වල අහිංසක 
තරුණයන්, ව්යාපාරිකයන් ඉන්න බව. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 5ට අඩු අයෙග් 
CRIB වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න. සමහර විට ඇපයක් අත්සන් 
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කරලා ෙවන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ෙවනත් ෙපොඩි 
කාරණයක් නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා අහන ෙකොට විමල් 
වීරවංශ මහත්මයා ෙහොල්මන් ෙවන එක සාධාරණයි.   

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලෙය් ගම්මන්පිලලා ආබාධිත 

රණවිරුවන් විකුණා ෙගන කන හැටි අපි දැක්කා. ෙම් ආබාධිත 
රණවිරුවන් අවුස්සලා පාරට ෙගනැල්ලා අසරණ 
රණවිරුවන්ෙගන් වාසි ගන්න හැටි අපි දැක්කා. ෙම් අය වැෙය් 
ෙල්ඛනෙය් පැහැදිලිව තිෙබනවා, ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා 
විශාම වැටුප් පදානය කිරීමට රුපියල් මිලියන 3,500ක් ෙවන් කර 
තිෙබන බව. ෙම් අය වැය කියවද්දී ගම්මන්පිලලා ෙම්වා දැක්ෙක් 
නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. ෙමයාලා කන්න ඕනෑ වුණාම කබරෙගොයාත් 
තලෙගොයා කර ගන්න ජාතිෙය් හාදෙයෝ ටිකක්. 

 
තවත් ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් තමයි,  ෙතෝරා ගත් 

තරුණයන් ෙවත ෙපොලී රහිත ණය ලබාදීම සඳහා ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසයකට රුපියල් මිලියන එක බැගින් රුපියල් මිලියන 
7,000ක් සෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් සඳහාම ෙවන් කර 
තිබීම. ෙම්වා දකින ෙකොට වීරවංශලා කට්ටිය, ඒකාබද්ධ කල්ලිය 
ෙහොල්මන් ෙවන එක සාධාරණයි. ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා දකින 
ෙකොට ෙම් අයට ඉවසා ෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ගණනාවක් තිෙබන අය වැයක් ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.   

 
පසු ගිය කාලෙය් ෙහොරා කාපු, ජාතික ධනය මං ෙකොල්ලකාපු, 

''ෙහට අධිකරණයට යන්න ෙවයි, අනිද්දා අධිකරණයට යන්න 
ෙවයි'' කියා දවසින් දවස බෙයන් ඉන්න කල්ලිය ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා දකිද්දී ෙහොල්මන් ෙවන එක සාධාරණයි කියා අපි 
පැහැදිලිවම කියනවා. ෙම් වාෙග් සාධාරණ අය වැයක් අපි පසු ගිය 
කාලෙය් දැක්ෙක් නැහැ. අපි දැක්කා, වීරවංශ මහත්තයා තමන්ෙග් 
කථාෙව්දී, Capital Gains Tax එකටත් කෑ ගහනවා. මහා ෙලොකු 
ධනපති පන්තියට විරුද්ධව, එෙහම නැත්නම් පීඩිත පන්තිය 
ෙවනුෙවන් සටන් කරන ෙද්ශපාලනඥයා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
( மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරනවා.  
 

ධනපති පන්තියට විරුද්ධ, එෙහම නැත්නම් පීඩිත පන්තිෙය් 
නිෙයෝජිතයා - වීරවංශ මහත්මයා - Capital Gains Tax  එක 
වැරැදියි කියනවා. ෙමන්න බලන්න, ෙම් වාෙග් අය තමයි අද 
ෙමවැනි ඉතාම ෙහොඳ අය වැයකට විරුද්ධව තමන්ෙග් අදහස් 
පකාශ කරන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය 

තුළින් ෙමරට සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරනවා. 2017 වර්ෂය 
කියන්ෙන් අෙප් සංවර්ධනෙය් ආරම්භය. අපි දන්නවා දැවැන්ත 
සංවර්ධන ව්යාපෘති ගණනාවක් එන බව. හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් 
අක්කර 15,000ක දැවැන්ත ආෙයෝජන කලාප එනවා; රට පුරාම 
ආෙයෝජන එනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, 2020 ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න සූදානමින් සිටිනවා නම්, එෙහම නැත්නම් 2020ට 
කලින් ආණ්ඩුවක් අර ෙගන ඇමතිකම් ගන්න බලා ෙගන ඉන්නවා 
නම්, ඒ සිහිනෙය්ම ඉන්න, කවදාවත් තමන්ෙග් සිහිනය ඉෂ්ට කර 
ගන්න බැරි ෙවනවාය කියා. ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින්, මට කාලය 
ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නවතිනවා.  
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ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நல்லாட்சி அரசின் - திய அரசின் - இரண்டாவ  வர  
ெசல த் திட்டம் "சகல க்கும் நன்ைம பயக்கும் 

ாிதப்ப த்தப்பட்ட வளர்ச்சிைய ேநாக்கி" என்ற 
குறியீட் டன் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இதிேல இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சி, கல்வி ேபான்ற பல நல்ல 
விடயங்கள் கூறப்பட் ந்தா ம், இந்த வர  ெசல த் 
திட்டம் நிச்சயமாக ந த்தர அல்ல  வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ைமயான பயைனக் ெகா க்கக் 
கூ ய ஒ  திட்டமாகப் பார்க்க யாமல் இ க்கின்ற . 
ஏெனன்றால், VAT எனப்ப கின்ற ெப மதிேசர் வாி தி த்தச் 
சட்ட லம் நிைறேவறியதற்குப் பிறகு, அதற்கும் ேமலாக பல 
வாிகள் விதிக்கப்பட் , வாழ்க்ைகச் ெசல க்கு அ த்தம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . பல ெபா ட்களின் விைலகள் 
குைறக்கப்பட் க்கின்றன. அதாவ , சீனி, பால்மா ேபான்ற 
பல கர் ப் ெபா ட்க க்கு கட் ப்பாட்  விைல - நிர்ணய 
விைல - ெகாண்  வரப்பட் க்கின்ற . இ  நிச்சயமாக 
சாதாரண மக்க க்கு உதவக்கூ ய விதத்தில் இ ந்தா ம், 
ஒ ேபா ம் இந்தக் கட் ப்பாட்  விைலகள் நைட ைறக்கு 
வ வதில்ைல. இதைன நாங்கள் கடந்த காலங்களில் 
பார்த்தி க்கின்ேறாம். கட் ப்பாட்  விைலகைள மீறி, black 
market என்  ெசால்லப்ப கின்ற கள்ளச் சந்ைதகள்தான் 
கூ தலாகச் ெசயற்பட்  வந் ள்ளைத நாங்கள் 
பார்த்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, விைலக் கட் ப்பா  என்ப  
சாதாரண மக்க க்கு பிரேயாசனம் அளிக்குமா? என்ற ஒ  
ேகள்வி எ கின்ற .  

 
அைதவிட, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒ  விடயம் 

இ க்கின்ற .  ஜனாதிபதி அவர்களின் " ைகத்தலற்ற ச தாய 
ெமான்ைற உ வாக்குேவாம்" என்றெதா  ெசயற்றிட்டம் 
இ க்கின்ற . அவர் இந்த நாட் ந்  ைகத்தைல 
2020ஆம் ஆண்டளவில் இல்லாமல் ெசய்வதாகக் 
கூறியி க்கிறார். இதற்காக, ஜனாதிபதி நிதியத் க்கு 500 
மில் யன் பாைய அன்பளிப்பாக வழங்குமா  இலங்ைக 

ைகயிைலக் கூட் த்தாபனத்திடம் - Ceylon Tobacco 
Company - CTC - ேவண்டப்பட் க்கின்ற . இவ்வா  
ேகட்ப  எவ்வள  ெபா த்தமான விடயம் என்  எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. இலங்ைக ைகயிைலக் கூட் த்தாபனத்தின் 
வியாபாரத்ைதக் கட் ப்ப த் வதற்கு, அவர்களிடம் 500 
மில் யைன நன்ெகாைடயாக வழங்குங்கள் என்  ேகட்டால், 
இ  நடக்கக்கூ ய விடயமா? இ  நடந்தா ம் ஒ விதத்தில் 
அ  இலஞ்சம் மாதிாி இ க்கமாட்டாதா?  

 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ரண்பா க டன் கூ ய 

பல விஷயங்கைள நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
க்கியமாக எங்க ைடய நா  விவசாயத்ைத அ ப்பைட 

யாகக் ெகாண்ட . அந்தவைகயில், இந்த வர  ெசல த்  
திட்டத்திேல விவசாயத்ைத ஊக்குவிக்கக்கூ ய வைகயில்  
ெபாிய அளவிலான ஒ க்கீ கள் எைத ேம பார்க்கக் 
கூ யதாக இல்ைல. நீண்ட காலமாக வடக்கு, கிழக்ைகப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் பவர்கள் என்ற  ாீதியிேல,  த்த 
அழி க க்குப் பிறகு அங்கு விவசாயம், மீன்பி  என்பன 
மிகப் பின்தங்கிய நிைலயிேலேய இ க்கின்றன என்பைத 
என்னால் கூற  ம்.   

 
உலகி ள்ள நா களில் குறிப்பாக ேநார்ேவயான , 

மீன்பி யிேல மிகப்ெபாிய வ மானத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்கின்ற ஒ  நாடாகும். எம  நாட் ன் மீன்பி ையப் 
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ெபா த்தவைரயில், வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக மன்னார் 
ெதாடக்கம் ல்ைலத்தீ  வைரக்கும் இ க்கின்ற கட ேல 
கடந்த த்த காலத்திற்கு ன்  ஏறக்குைறய 40 தமான 
மீன்கள் பி க்கப்பட்டன. த்தத் க்குப் பின்  அங்கு 
இரா வத்தினரால் பல பிரச்சிைனகள் உ வாக்கப்பட்டன. 

க்கியமாக மயி ட் , ைதயிட்  ேபான்ற கைரேயாரங்களில் 
வாழ்ந்த மக்கள் இன்ன ம் காம்களிேல வாழ்கிறார்கள். ஒ  
காலத்தில் அந்தப் பகுதி மக்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் 10 -15 
ெலாறிக க்குக்  குைறயாமல் மிகப் ெபாிய அளவிேல 
மீன்கைளக்  ெகா ம் ச் சந்ைதக்கு அ ப் வைதப் பார்க்கக் 
கூ யதாக இ ந்த . இன்  அந்தப் பகுதி மக்கள் மீள் 
கு ேயற்றப்படாமல், ெதாழி ல்லாமல் இ க்கிறார்கள்.  

 
அ மாத்திரமல்ல, அண்ைமயிேல சில ஒப்பந்தங்கள், 

ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடந்தி ந்தா ம் ெதாடர்ந் ம் 
எங்க ைடய பகுதிகளிேல இந்திய தமிழ் நாட்  
மீனவர்க ைடய அத் மீறிய ஊ வலால் எங்க ைடய 
மீனவர்களின் ெதாழில் வாய்ப் கள் பறிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. ேம ம், பல்ேதசிய கம்பனிக டன் 
ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்  அவர்கள் ெபாிய trawler கள் லம் 
இன்  இலங்ைக வதி ேம ஆழ்கடல் மீன்கைளப் 
பி ப்பதனால் எங்க ைடய மக்களின் ெதாழில், வளங்கள் 
எல்லாம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த ேவைளயிேல 
மீன்பி ைய ஊக்குவிக்கும்வைகயில் ெபாிதாக எதைன ம் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் காணக்கூ யதாக இல்ைல.  

 
ஒ  நாட் ன் வர  ெசல த் திட்டெமன்றால், அ  

நிச்சயமாக  நாட்ைட ம் வளப்ப த்தக்கூ யதாக,  
நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ேநாக்கிய 

தலீ கைளக் ெகாண்டதாகத்தான் பார்க்கப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், மிகக் குைறந்தள  வளர்ச்சிைய, தலீட்ைடப் 
ெப கின்ற இடங்களாக இ ந்தால் அந்தப் பகுதிக க்கு 
விேசட கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ய ேதைவ நிச்சயமாக 
இ க்கின்ற . அப்ப  விேசட கவனம் ெச த்த ேவண் ய 
பகுதிகளாக நாங்கள் வடக்கு, கிழக்ைகக் குறிப்பிடலாம். மற்றப் 
பகுதிக ம் இ க்கின்றன; நான் ம க்கவில்ைல. ஆனால், 
எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் நாங்கள் வடக்கு, கிழக்ைக 
அவ்வா  பார்க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், எம  பகுதிகளில் 30 
வ டகால த்தம் நைடெபற் , மிகப் ெபாிய அழி கைளச் 
சந்தித்தி க்கின்ற . அதன் பின்னர் மிகப் ெபாிய 

தலீ கேளா அல்ல  ெதாழில் வாய்ப் கேளா அங்கு 
உ வாக்கப்படவில்ைல; அபிவி த்திகள் ெபாிய அளவிேல 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. த்தம் வைடந்  7 வ டங்கள் 
நிைறவைடந்தா ம் அந்தப் பகுதிகளிேல குறிப்பிடத்தக்க 
அபிவி த்திகைள எங்களால் பார்க்க யவில்ைல; அ  
உண்ைம! அதற்காக நான் ைமயாகேவ இல்ைலெயன்  
கூறவில்ைல; தி அபிவி த்திகள் பல 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன; அைத ம க்க யா . தி 
அபிவி த்தி அதாவ , infrastructure development என்ப  மிக 

க்கியமான விடயமாக இ ந்தா ம், அங்கு வாழ 
வழியில்லாமல் வ ைமக்ேகாட் க்குக் கீழ் வாழ்கின்ற 
மக்க க்கு தி அபிவி த்தியால் மட் ம் என்ன பயன்? 
அதனால் அவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்தேவா, 
அவர்கள  வாழ்க்ைகச் ெசலவினத்ைதக் குைறத் விடேவா 

யா .    
 
ஆகேவ, அவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்கக்க 

கூ ய தலீ கள், அபிவி த்திகள் என்பன உ வாக்கப்பட 
ேவண் ய  மிக க்கியமான விடயமாகும். அந்தப் 

பகுதிக க்கு ன் ாிைம ெகா க்கேவண் ெமன்  நாங்கள் 
பல தடைவகள் ேகட் க்கின்ேறாம்.  ஏெனன்றால், ஒ  
நாட் ன் வளர்ச்சி என்ப  அந்த நா  ரா ம் ஏற்ப கின்ற 
மிகப் ெபாிய வளர்ச்சியாக இ க்கேவண் ம்.  ஒ  பகுதி 
வாழ்கின்றேபா  மற்ைறய பகுதி தாழ்ந்தால் நிச்சயமாக 
எங்க க்குள்ேள ரண்பா கள் உ வாகும். இந்த 

ரண்பா கள்  பின்  மிகப் ெபாியளவிேல ஒ  பைகைமயாக 
உ வாகிவிடக்கூடா . ஆகேவதான், இந்த ரண்பா கைளக் 
கைளயக்கூ ய விதத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில்  
அபிவி த்திகைள உ வாக்கேவண் ய ேதைவ நிச்சயமாக  
அரசுக்கு இ க்கின்ற .   

 
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற இைளஞர் வதிகள் பலர் 

இன்  ேவைலவாய்ப் த் ேத த்திாிகின்ற ஒ  நிைலைமைய 
நீங்கள் பார்த்தி ப்பீர்கள். இ  இங்கி க்கின்ற 
அைனவ க்குேம ெதாி ம். இந்த ேவைலவாய்ப் களிேல 
இைளஞர் வதிகள் கூ தலாக அரச உத்திேயாகங்கைள 
நம்பியி க்கின்ற ஒ  தன்ைம காணப்ப கின்ற . ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர், bank officer, conductor, teacher ேபான்ற 
ேவைலகைள இவர்கள் ேத கின்றார்கள். இந்த ேவைலகள் 
கிைடக்கக்கூ ய சாத்தியப்பா கள் இ க்கின்றனவா? 
எவ்வள  ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன? என்பைத நாங்கள் 
சிந்திக்கேவண் ம். அங்கு 30 வ டங்களாக  இவர்க க்கு 
இந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் ம க்கப்பட்  வந் ள்ளன. 
ஆனால், நான் இப்ேபா  ம க்கப்ப பவர்கைளப் பற்றித்தான் 
கூ கின்ேறன். அவ்வாறான இைளஞர் வதிகள் மிக 
அதிகமாக அந்தப் பிரேதசங்களில் இ க்கின்றேபா , மற்ைறய 
பகுதிகளிேல உள்ளவர்க க்கு இந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் 
ெகா க்கப்பட் , அவர்கள் எங்கள  பிரேதசங்க க்கு 
மாற்றப்பட்  அங்கி க்கின்ற அந்த ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் கின்றார்கள். இவ்வா  நாங்கள் ேநர யாக, 
கண்கூடாகக் கண்ட விடயங்கள் பல இ க்கின்றன. மிகக் 
குைறந்த தரத்தி க்கின்ற சாதாரண அ வலகத் ெதாழிலாளி 
பதவிக்குக்கூட இங்கி ந்  ஆட்கள் அ ப்பப்ப கின்றார்கள். 
இைவெயல்லாம் அங்கி க்கின்ற இைளஞர் வதிகளின் 
மத்தியிேல மிகப் ெபாிய மன அ த்தத்ைத ம் ெவ ப்ைப ம் 
ஏற்ப த் கின்ற ஒ  நிைலைமைய உ வாக்குகின்றன. நாம் 
பல அைமச்சர்க டன் இ  ெதாடர்பில் கைதக்கின்றேபா , 
அவர்கள் தாம் இவ்வா  ெசய்வதில்ைல எனக் 
கூ கின்றார்கள். ஆனால், ஒ  சிலைரத் தவிர மிகப் 
ெப ம்பான்ைமயானவர்கள் நான் ெசான்ன இேத விடயத்ைதச் 
ெசய்கின்றார்கள். ஆகேவ, ஆகக்குைறந்த   district basis - 
மாவட்ட அ ப்பைடயிலான விகிதாசாரத்திலாவ  
அங்கி க்கின்ற இைளஞர் வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க் 
குாிய சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம். அத டாக 
வாழ்க்ைகயிேல ன்ேனற ெமன்ற ஒ  நம்பிக்ைகைய 
அவர்க க்குக் ெகா ப்பதன் லம் விரக்தி நிைலயி ந்  
அவர்கைள நாங்கள் மீட்ெட க்க ம்.   

 
அ த்ததாக, அங்கு ட் ப் பிரச்சிைன இ ப்ப பற்றி 

உங்க க்குத் ெதாி ம்.  நீண்டகாலமாக இந்த ட் ப் 
பிரச்சிைன பற்றிக் கூறப்பட்   வ கின்ற . வடக்கு, கிழக்கில் 
மாத்திரமல்ல ஏைனய பகுதிகளி ம் டற்ற பலர் 
இ க்கின்றார்கள்.  ஆனால், எங்க ைடய பகுதிகளில் ஆயிரக் 
கணக்கான கள் த்தத்தினால் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. 
இந்தியா, சுவிற்சர்லாந் , ேஜர்மனி ேபான்ற நா கள் ட் த் 
திட்டங்கைளக் ெகா த்தி க்கின்றன. இதில் இந்தியா 50,000 

கைள அைமத் க்ெகா ப்பதாகச் ெசால் யி க்கின்ற . 
ஆனால், இைவ ேபாதா ,  இன் ம் ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேகாாியேபா  ஒட்   பற்றிப் ேபசப்பட்ட . இந்த ஒட்  

 அல்ல  ெபா த்   என்ப  எங்க ைடய 
சீேதாஷ்ண நிைலக்ேகா அல்ல  அங்கு வாழ்கின்ற 
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மக்க ைடய மனநிைலக்ேகா நிச்சயமாகப் ெபா ந்தா . அந்த 
ட் ேல வாழக்கூ ய மனநிைலகூட அவர்க க்கில்ைல.  

இ  ஒத் வராத ஒ  விடயம்.  ஆகேவ, எங்க ைடய 
சீேதாஷ்ண நிைலக்கு- 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, what is your point of Order?  
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, அைமச்சரைவக் 

கூட்டத்தின்ேபா  இதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்களிடம் நான் ேபசியி ந்ேதன்.  அப்ேபா  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
பலர் - ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சிப் பிரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் - இந்தப் ெபா த்  கைளத் தங்க க்குப் 
ெபற் த்த மா  எ த் லமாகக் ேகாாிக்ைக 
வி த்தி ப்பதாக அைமச்சர் என்னிடம் கூறியி ந்தார். அைத 
உங்கள் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
இ  உண்ைமயானதா என்  எனக்குத் ெதாியா . 

ஆனா ம், எங்க ைடய கு க் கூட்டத்திேல கலந் ெகாண்ட 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அைனவ ேம ஒன் ேசர்ந்  
அைத ேவண்டாெமன்  ெசால்  எ திய ஒ  க தத்ைத 
நிச்சயமாக ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகா ப்ேபாம்.   

  
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ேபான்ற பிரேதசங்களி 
க்கின்ற மக்க ம் அந்த ட்ைடப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 

வி ப்பமாக உள்ளார்கள் என்  அைமச்சர் சுவாமிநாதன் 
அவர்கள் என்னிடம் கூறியி க்கின்றார். 

 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
அவர் ெசால் யி க்கின்றார் என்  நா ம் அறிகின்ேறன்.   
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
அந்தத் தகவைல எனக்கு அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் 

தந்தி ந்தார். 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
நன்றி.   

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த நாங்கள் 16 
ேப ேம ைகெயாப்பமிட்  ஒ  க தத்ைத நிச்சயமாக 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதமர் அவர்க க்கும் 
அைமச்ச க்கும்கூட பிரதியிட்  அ ப் ேவாம்.   

 
அப்ப யான ெபா த் கைள நா ம் 

பார்த்தி க்கின்ேறன். அங்ேக sample ெடான்  கட்டப் 
பட் க்கிற . அைதப் பார்த்தி க்கிேறன். அ  'கரவன்'  
மாதிாி எனக்குத் ெதாிந்த . அந்த மக்க க்கு ெபா ந்தக்கூ ய 

 மாதிாி அ  இல்ைல. சிலேவைளகளில் மிக ம் 
கஷ்டப்பட்ட மக்கள் தங்க க்கு ஏேதா கிைடப்ப  
கிைடக்கட் ெமன்  கூறலாேமெயாழிய, அந்த ட் ேல 
வாழ்வ  கஷ்டமாகும். நான் ேபாய் அந்த மக்க டன் நீண்ட 
ேநரம் கைதத்ேதன். ஏேதா  கிைடக்கட் ெமன்  அவர்கள் 
கூ கிறார்கேளெயாழிய, தங்க க்கு ஒ   கிைடத்  
விட்டெதன்  அவர்கள் தி ப்திப்பட்டதாக எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. அந்த சீேதாஷ்ணநிைலக்கு அ  ஒத் வரா . 
அ  மாத்திரமல்ல, அதற்குச் ெசால்லப்ப கின்ற விைலக்கு 
மிகச் சிறந்த அழகான கல் ெடான்ைறக் கட் க்ெகா க்க 

ம். அதாவ , நீண்டகாலம் இ க்கக்கூ ய, அங்குள்ள 
சீேதாஷ்ண நிைலையத் தாங்கக்கூ ய வைகயில் ஒ  

ட்ைடக் கட் க்ெகா க்க ம். அந்தக் காரணங் 
க க்காகத்தான் அைத  நாங்கள் எதிர்க்கின்ேறாம். தனிப்பட்ட 
குேராதங்க க்காக அல்ல. ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
நீங்கள் கூறிய ெசய்திக்கு நன்றி கூ கிேறன். இந்த விடயத்ைத 
நிச்சயமாக எங்க ைடய தைலவ ைடய கவனத்திற்கு 
ெகாண் ெசன்  அந்தக் க தத்ைத ம் மிக விைரவிேல 
அ ப் ேவாம்.  

 
இந்த வர ெசல த் திட்டத்திேல பல்ேவ  கணக்குகள் 

காட்டப்பட் க்கின்றன; பல விடயங்கைளப் பற்றிச் 
ெசால்லப்பட் க்கின்றன; பல்ேவ  ைறக க்காக நிதிகள் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்றன. உண்ைமயிேல அவற் க்ெகன 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிதி ேபா மானதாக உள்ளதா? 
என்ப  ேகள்விக்குாிய . இ  ஒ றமி க்க, இவ்வர  
ெசல த் திட்டத்திேல மாணவர்க க்கு  காப் தி 
வழங்குவதாக ம் கூறப்பட் க்கிற . இைவகள் நல்ல 
விடயங்கெளன நான் நிைனக்கின்ேறன் உதாரணமாக, Private 
Colleges ஆரம்பிக்கின்றேபா  அதற்கு கடன் த வதாக ம் 
இதில் கூறப்பட் க்கின்ற . தனியார் பல்கைலக்கழகங்கைள 
ஊக்குவிக்கின்ற விடயமாகத்தான் நான் இைதப் 
பார்க்கின்ேறன். ெகாள்ைக ாீதியாகப் பார்க்கின்றேபா  
தனியார் ம த் வ கல் ாியில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள் 
அதிகமாகும். அங்கு இன்  குழப்பகரமான நிைலைம 
இ க்கின்ற . இந்த நிைலைமகைளெயல்லாம் க த்திற் 
ெகாண்  அதைன நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன் தான் 
நான் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

 
அ த்ததாக, க்கியமான ஒ  விடயத்ைதக் கூற 

ேவண் ம். எப்ப யான திட்டங்கைளத் தீட் னா ம் 
நாட் ேல ச கங்க க்கிைடயிேல சாியான ஒற் ைமப்பா  
இல்லாவிட்டால் நாட் ன் ன்ேனற்றம் என்ப  மிக ம் 
கஷ்டமான விடயமாகத்தான் இ க்கும். ஆகேவதான் ேதசிய 
பிரச்சிைனக்கான ஒ  நியாயமான தீர்  விடயத்ைதப் பற்றி 
தமிழ்த் தரப்பினரான நாங்கள் அ க்க   மிகத் ெதளிவாகக் 
கூறிக்ெகாண்ேட வ கின்ேறாம். ஓாிரண்  வ டங்களல்ல, 
சுதந்திரம் அைடந்த நாள் ெதாடக்கம் இன் வைர ம் 
ேபசப்பட்  வ கின்ற பிரச்சிைனதான அ . பிரச்சிைனகள் 
பற்றி ேபசப்பட்  வ கின்றேதெயாழிய தீர்  
காணப்ப வதில்ைல. நான் சு க்கமாக இதைனப் ேபச 
நிைனக்கின்ேறன். 1972ஆம் ஆண்  திய கு யரசு யாப்  
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ெகாண் வரப்பட்ட . அப்ேபா  தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி 
என்ற ெபயாில் தமிழ் கட்சிகள் இ ந்தன. இ ந்தா ம் 
தமிழரசுக் கட்சி பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சார்பிேல 
சமஷ்  அைமப்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒ  
பிேரரைண அன்  ன்ைவக்கப்பட்ட . மிகத் ெதளிவான ஓர் 
அ ப்பைட அம்சமாக அ  ன்ைவக்கப்பட்டேபா ம் அைத 

ைமயாக அரசு நிராகாித்த . அந்தக் காலகட்டத்திேல 
என  தந்ைதயாரான தர்ம ங்கம் அவர்கள்தான் பாரா  
மன்றத்திேல அைதச் சமர்ப்பித்  உைரயாற்றியி ந்தார். 
அப்ேபா  அவர், "நீங்கள் இந்த சமஷ்  அைமப்ைப இன்  
ஏற்க ம த்தா ம், ஆகக்குைறந்த  கச்ேசாி ைறகைள 
இல்லாமற்ெசய்  மாவட்ட சைப ைறயிைன உ வாக்கி, 
மக்களால் ெதாி  ெசய்யப்பட்டவர்கள் அந்த மாவட்டங்கைள  
நி வகிக்கின்ற நிைலைமையயாவ  ஏற்ப த்தித் தா ங்கள்" 
என்  ெசால் யி ந்தார். அ கூட அன்  நிராகாிக்கப்பட்ட . 
அப்ேபா  எங்க ைடய தைலவராக இ ந்த தந்ைத 
ெசல்வநாயகம் அவர்கள் ேபசியேபா , ஒ  விடயத்ைத மிகத் 
ெதளிவாக எ த் க்கூறியி ந்தார். "இன்  எங்க டன் ேபசி 
இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள் ங்கள்! இல்லா 
விட்டால் மிகக் க ம்ேபாக்கானவர்க டன்  நீங்கள் ேபச 
ேவண் வ ம்! அப்ேபா  இந்தப் பிரச்சிைனைய மிக 
வில்லங்கமான நிைலக்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் யி க்கும்! 
ஆகேவ, தய ெசய்  பிரச்சிைனையத் தீ ங்கள்!" என்  அவர் 
கூறியைத ம் அன்  ேகட்பதற்ேக ஆளில்லாமல் இ ந்த .  

 
1977ஆம் ஆண்  ெபா த் ேதர்த ேல தமிழர் வி தைலக் 

கூட்டணி தனிநாட் க் ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத் ப் 
ேபாட் யிட்டேபா  மிகப் ெப ம் எண்ணிக்ைகயான மக்கள் 
அதற்கு ஆைண ெகா த்தார்கள். அவ்வா  ஆைண 
ெகா த்தி ந் ம் 1980ஆம் ஆண்  அமிர்த ங்கம் அவர்கள் 
தைலைமயிேல இ ந்த தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி, தமிழ் 
ஈழத் க்கு மிக மிகக் குைறவான ஒ  நிைலைய ைடய 
மாவட்டச் சைபகைள ஏற் க்ெகாண்ட . அதன்ப , மாவட்ட 
சைபக்குாிய சட்டங்கள் ெகாண் வரப்பட்  மாவட்ட சைபத்  
ேதர்தல்கள் நடத்தப்பட்ட .   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் ன்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
நான் 17 நிமிடங்கள் ேபசிவிட்ேடனா? அவ்வா  

இ க்காேத! 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு 20 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட் ந்தன.  

 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
25 நிமிடங்கள்! 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
( மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்ைல, 20 நிமிடங்கள்! 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
இ ந்தா ம், ெகாஞ்சேநரம் தா ங்கள்!  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
சாி, ேபசுங்கள்! 

 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
அந்தத் ேதர்த ம்  குழப்பத்ைத ஏற்ப த்திய  

மட் மல்ல, யாழ்ப்பாண லகம் மற் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ேயாேகஸ்வரன் அவர்க ைடய   
எாிக்கப்பட்டைமைய ம் இன்  நாங்கள் ஒ  சாித்திரமாகப் 
பார்க்கின்ேறாம்.  ஆனால், அந்த ேநரத்திேலேய பல 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்தி க்க ம். ஆனால் தீர்க்க 

யலவில்ைல. பின்னர் மிகப் ெபாிய ேபாராட்டத்தின் பின்  
1987ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட மாகாண சைபகைளக் 
கூட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேக க்கு இடமாக்கியி க் 
கின்றார்கள்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் ெபா த்  
கள் சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட்டேபா  தமிழ்த் ேதசியக் 

கூட்டைமப்பின் ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சிப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் அதைன ஏற் க் க தம் ெகா த்ததாக இந்தச் 
சைபயிேல ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், ெபா த்  க க்கு 
எங்க ைடய கட்சி ைமயான எதிர்ப்ைபத் 
ெதாிவித்தி க்கின்ற . "அ  ெபா த்தமற்ற ; அ   
அல்ல, ஒ  இ ம் க்கூ " என்  இந்தப் பாரா மன்றச் 
சைபயிேல எங்க ைடய சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 
குறிப்பிட் ந்தார். கிளிெநாச்சியி ந்  அவ்வாறான 
க தங்கள் எ ம் அவ க்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
நான் இந்த இடத்திேல பதி  ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி, நீங்கள் ெதாட ங்கள்! 

 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
1987ஆம் ஆண்  மாகாண சைபக க்குக் ெகா க்கப்பட்ட 

அதிகாரங்கள்கூட மீண் ம் பறித்ெத க்கப்பட்டன. 
அதற்காகத்தான் நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் கூ கின்ேறாம், 
ஒற்ைறயாட்சியின்கீழ்  நியாயமான ஓர் அதிகாரப் 
பரவலாக்கைல - Meaningful devolution cannot be done - 
ெசய்யமாட்டார்கள் என் . ஒற்ைறயாட்சிக்குக்குள்ேள 
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ெகா க்கக்கூ ய அதிகாரங்கள் எல்லாவற்ைற ம் இட  
ைகயால் அல்ல, வல  ைகயாேலேய ெகா த் விட் , 
மீண் ம் அேத ைகயால் எ க்கின்ற நிைலைமகைளப் 
பார்த்தி க்கின்ேறாம் என்பைத நாங்கள் மிகமிகத் ெதளிவாகக் 
கூறிவ கிேறாம்.  
 

நாட் ல் நைடெபற் க்ெகாண் ந்த த்தம் 2009 இல் 
எப்ப  க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட  என்பைத நீங்கள் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். அதைன க்குக் 
ெகாண் வ வதற்குப் பல நா கள் ேநர யாக ம் 
மைற கமாக ம் ஆதர  ெகா த்தி ந்தன. அதன் பிறகு 
நாங்கள் அந்த நா கைளச் ேசர்ந்த சில அரசியல்வாதிகளிடம் 

த்தம் சம்பந்தமாக வினவியேபா , த்தத்ைத க்குக் 
ெகாண் வ வதற்கு உதவியதற்கான காரணத்ைத எங்களிடம் 
ெசான்னார்கள்.  அதாவ ,  " த்தம் நடந்  ெகாண் க்கின்ற 
ேபா  ஒ  நியாயமான தீர்ைவ எட்ட யா ; ஆகேவ, 

த்தம் க்கு வரப்பட ேவண் ம்; த்தம் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டால் நிச்சயமாக தாங்கள் ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவக் ெகாண் வ வதாக ஆட்சியி ந்த அரசுகள் கூறின; 
அதனால்தான் நாங்கள் அதற்கு உதவிேனாம்" என்  அவர்கள் 
கூறினார்கள். ஆகேவ, த்தம் க்கு வந்த டன் ஒ  
நியாயமான தீர்ைவக் காண்பதாக உ திெமாழி 
அளித்தி ந் ம்கூட அரசாங்கம் அதைனச் ெசய்யவில்ைல. 
அவர்கள் சர்வேதசத் க்குக் ெகா த்த வாக்கு திகைள 
மறந்தார்கள்.  
 

அேதேபால, இந்த அரசும்கூட "நாம் ஒ  தீர்ைவக் 
ெகாண்  வ ேவாம்" என்  ஐக்கிய நா கள் சைபக்கு 
வாக்கு தி ெகா த்தி க்கின்ற . அந்த வைகயில் அங்கு 
ெகாண் வரப்பட்ட Resolution இேல இவர்கள் Co-sponsors 
ஆக இ க்கின்றார்கள். தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கு இ  மிக 
நல்லெதா  சந்தர்ப்பம். ஏெனனில் மாறிமாறி இந்த நாட்ைட 
ஆண்ட இரண்  கட்சிக ம் ஒன்றாக இன்  அரசாட்சியில் 
இ க்கின்றன. தமிழ் மக்கள் தாங்கேள தங்க ைடய 
அ வல்கைள நிர்வகிக்கக்கூ ய விதத்திேல ஒ  நியாயமான 
தீர்  வரேவண் ம். சமஷ்  ஆட்சியின்கீழ் ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவக் காண்பதன் லம்தான் இந்த நாட் ேல ஒ  
நிரந்தரமான அைமதிையக் ெகாண் வர ம். நிரந்தர 
அைமதி இ க்கும்ேபா தான் இந்த நா  அபிவி த்தியைடந்  
மற்ற நா க டன் ேபாட் ேபாட்  ன்ேனறக்கூ ய ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம். ஆதலால், இந்த யற்சிகைளக் 
குழப்பிவிடாமல் ஒ  நியாயமான ைவ ேநாக்கிய 
பாைதயிேல நாங்கள் அைனவ ம் ெசல்ல ேவண் ெமன்  
இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்ற அைனவைர ம் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , அந்த வழியில் ெசன்  இந்த நாட்ைட 
ஓர் அைமதியான நாடாக்க ேவண் ம் என் ம் ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 
[பி.ப. 1.56] 

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்திேல ேபசக் 
கிைடத்தைமையயிட்  நான் த ல் இைறவ க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். இ  இந்த நாட் ன் 71ஆவ  வர  ெசல த் 
திட்டம். அத் டன், இந்த அரசாங்கத்தின் 2ஆவ  வர  

ெசல த் திட்ட மாகும். இதைன அண்ைமயில் ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் இச்சைபயில் சமர்ப்பித்தார். இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் கல்விக்குப் ேபா மான அள  நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் ரவி 
க ணாநாயக்க அவர்க க்கும் இந்த நாட் ன் மாண் மிகு 
பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் 
இவ்விடத்திேல நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கிேறன். 
குறிப்பாக, உயர் தரத்தில் கற்பிக்கும் ஏறக்குைறய 28,000 
ஆசிாியர்க க்கும் உயர் தரத்தில் கற்கவி க்கும் ஏறக்குைறய 
1,75,000 மாணவர்க க்குெமன ஒட் ெமாத்தமாக 2,03,000 
ேப க்கு ம க்கணனி வழங்குகின்ற திட்டத்ைத அறி கம் 
ெசய்  ைவத்தி ப்ப  என்ப  உண்ைமயிேல பாராட்டத்தக்க 
விடயமாகும். கடந்த காலங்களில் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்  
மாநில தலைமச்சர் ெகளரவ ெசல்வி ெஜயல தா அவர்கள் 
பாடசாைல மாணவர்க க்கு ம க்கணனி வழங்கியைதப் 
பார்த்தேபா , எங்க ைடய நாட் ம் இவ்வா  
ெசய்ய யாதா? என்  சிந்தித்ேதன்.  என  
சிந்தைனயின்ப  இந்த ன்ெமாழி  இடம்ெபற்றி க்கின்ற  
என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
பண்ைணயாளர்கள் மத்தியிேல பாாிய மாற்றத்ைத 

ஏற்ப த்தேவண் ம் என்பதற்காக அதிக பால் 
உற்பத்தியிைனத் தரக்கூ ய 15,000 பசுக்கைள இறக்குமதி 
ெசய் , பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழிைல சுயெதாழிலாக 
ேமற்ெகாள் ம் ஒவ்ெவா  பண்ைணயாள க்கும் வழங்கி, 
அவர்கைள ஊக்குவிக்கின்ற திட்டெமான்  இதில் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . அ  மாத்திரமல்லாமல், நாட் ன் 
கைரேயார மற் ம் குடாநாட் ப் பிரேதசங்களான 
அம்பாந்ேதாட்ைட, மட்டக்களப்  மற் ம் யாழ்ப்பாணம் 
உள்ளடங்கலாக 10 கைரேயார மாவட்டங்களில் டைமப்  
மற் ம் வாழ்வாதார அபிவி த்தியிைன ைமயமாகக்ெகாண்  
மீன்பி க் கிராமங்கைள வி த்தி ெசய்வதற்கும் 1,200 
மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . சிலர், 
"எங்க ைடய பிரேதசங்களில் ஒன் ம் ெசய்வைதக் 
காணவில்ைல" என்  குற்றச்சாட் க்கைள ன் 
ைவக்கின்றார்கள். ஆனால், கைரேயார மாவட்டங்களான 
மட்டக்களப் க்கும் யாழ்ப்பாணத் க்கும் 1,000 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் க்கிற .  
 
பாடசாைலக க்கான தளபாடங்கள் வாங்குவெதன்ப  

இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இ க்கின்ற 225 பிரதிநிதிக க்கும் 
உள்ள பிரச்சிைன. இலங்ைகயில் எந்தப் பாடசாைலைய 
எ த் க்ெகாண்டா ம், தளபாடப் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . இவற்ைறெயல்லாம் நிவர்த்திெசய்யக் 
கூ ய ஓர் அழகான வர  ெசல த் திட்டமாக நாங்கள் 
இதைனப் பார்க்கின்ேறாம். 

 
சி வர்கள் மத்தியில் காணப்ப ம் ெதாற்றா ேநாய்கைளக் 

கண் பி த் , அவற்ைறத் த ப்பதற்காக ஒவ்ெவா  
பாடசாைலத் தவைணயி ம் நாட் ள்ள ஒவ்ெவா  
பாடசாைலக்கும் சுகாதார அதிகாாிகள் விஜயம் ெசய்வதைன 
உ திப்ப த் வதற்கான ெசயன் ைறெயான்றிைன உ வாக் 
குவெதன்ப  உண்ைமயிேல பாராட்டக்கூ ய விடயமாகும். 
இவ்வாறான நிைறய விடயங்கைள உள்ளடக்கிய ஓர் 
அ ைமயான வர  ெசல த் திட்டத்ைத இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் நாட் க்குத் தந்தி க்கின்ற .  

 
இதில் குைறபா க ம் இ க்கலாம்.  தம் 

எல்ேலாைர ம் தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய ஒ  வர  ெசல த் 
திட்டத்ைத இந்த நாட் ேல யா ம் இதற்கு ன்  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகாண் வந்ததாக ம் இல்ைல; இதற்குப் பின்  ெகாண்  
வரப்ப ம் என்கிற நம்பிக்ைக ம் இல்ைல என்பைத நான் 
இங்கு ெதளிவாகக் கூற வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயிேல, 
இதைன ஏற்  எதிர்காலத்திேல விேசடமாக வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
அதிகமதிகம் நிதியீட்டம் ெசய்கிற விடயத்தில் அரசாங்க ம் 
அைமச்சர்க ம் அதிக அக்கைற  ெச த்தேவண் ம் என்ப  
என் ைடய க த்தாகும்.  

 
இ  இவ்வாறி க்க, இந்த நாட் ேல நல்லாட்சிையச் 

சீர்குைலக்கிற சில விடயங்கள் ஆங்காங்ேக இடம்ெப வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதி ம் விேசடமாக, 
அம்பாைற மாவட்டத்தின் மாணிக்கம  என்ற பிரேதசத்திேல 
அவசர அவசரமாக ஒ  த்தர் சிைலைய ைவத் , அங்கி க்கிற 
மக்கைள அெசளகாியப்ப த் கின்ற, மிக ம் கவைலக்குள் 
ஆழ்த் கின்ற நிகழ்  ஒன்  அண்ைமயில் நடந்ேதறியைத 
நாங்கள் கண்ேடாம். அந்தப் பிரேதசமான , அதிகமாக தமிழ் 
மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் வா கின்ற பிரேதசம். 
ெப ம்பான்ைம ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் யா ம் அங்கு 
இ ப்பதாக எங்க க்குத் தகவல் கிைடயா . அப்ப  
இ க்கின்றெபா , இந்த நல்லாட்சியிேல அங்கு த்தர் 
சிைலெயான்  பலவந்தமாக ைவக்கப்ப கின்ற  என்  
ெசான்னால், அ  கவைலக்குாிய . ஆகேவ, இதில் 
அரசாங்கம் அதிக சிரத்ைத எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
அ மாத்திரமல்லா , ேநற்  ன்தினம் மட்டக்களப்  

மாவட்டத்திேல இ க்கிற மங்களராம விகாைரயின் 
விகாராதிபதி அவர்களின் அடாவ த்தனத்ைதப் பற்றி நாங்கள் 

க ேல பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த .  
 
அந்த மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற அதிகாாிகைள 

அசிங்கமான ைறயிேல ஷிக்கின்றைமயான  அந்தப் 
பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்த தமிழர்கள், ஸ் ம்களாகிய எங்க க்கு  மிகுந்த 
கவைலையத் த கின்ற .  இ்ந்த நல்லாட்சியில் இவ்வாறான  
நிகழ்ச்சிகள் நடக்கக்கூடா . அந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற மக்க க்கு இ சம்பந்தமாக பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. அங்கு ஓாிடத்திேல  சிைல ைவக்கேவண்  
ெமன்ற நிலவரம் ஏற்பட்டால், அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற 
மக்க டன் உைரயா ச்   ெசய் ெகாள்கின்ற விடயேமயன்றி, 
அ  பலவந்தமாக ம் அடாவ த்தனமாக ம் ெசய்கின்ற 
விடயமல்ல. இவ்வாறான விடயங்கள்  நல்லாட்சிக்கும் மத 
தர்மத்திற்கும் ஒவ்வாதைவ என்ப தான் என் ைடய 
க த்தாகும். எனேவ, எதிர்காலத்தில் இ ேபான்ற 
விடயங்களில்  அரசாங்கம் அதிக அக்கைற ெச த்தேவண்  
ெமன்ப  எங்க ைடய எதிர்பார்ப்பாகும்.  

 
எனக்கு ன்  ேபசிய ெகளரவ சிவசக்தி ஆனந்தன் 

அவர்கள்,  மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்களில் 
எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்ப வதில்ைல 
ெயன்  ெசான்னார். உதாரணமாக, அந்தப் பிரேதசத்திேல 
கட்டப்படவி ந்த மிகப் பிரமாண்டமான ெபா ளாதார மத்திய 
நிைலயம் ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்ட தீர்மானம் 
நிைறேவற்றபடவில்ைலெயன்ற ஒ  பலமான குற்றச்சாட்ைட 
இந்த சைபயிேல ன்ைவத்தார். இதைன எத்தைன மில் யன் 

பாய் ெசலவிேல நாங்கள் அைமக்க இ க்கிேறாம் என்ப  
அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். ஆரம்பத்திேல தாண் க் 
குளத்தில் அைமக்க இ ந்தேபா  அ  அந்தப் பிரேதசத்திேல 
இ க்கின்ற ஓர் அைமச்சாின் அண்மித்த பிரேதசம் என்ற 

காரணத்தினால் அந்தப் பிரேதசத்தில் அதைன அைமக்கக் 
கூடாெதன்  எல்ேலா ம் வாிந் கட் க்ெகாண்  
த த்தி ந்தார்கள். பிறகு ஓமந்ைதயில் அைமக்க ேவண்  
ெமன்   ெசால்லப்பட்ட , பிறகு வ னியாவிேல bus stand 
க்கு பின்னால் என்  ெசால்லப்பட்ட , அதற்குப் பிறகு 
வடக்கு மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள் ஒ  தரப்பாக ம் 
இவர்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ஒ  
தரப்பாக ம் இ ந்  இ பறிப்பட்ட காரணத்தால்தான் - 
அவர்க க்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனயின் காரணமாகத்தான் - 
அ  நி த்தி ைவக்கப்பட் க்கின்றேத தவிர, மத்திய 
அரசாங்கத்தின  அைமச்சர்களின் கட்டாயத்தின் ேபாிலல்ல 
என்பைத நான் இவ்விடத்திேல ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்ைறத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். இ  சம்பந்தமாக கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய  அைமச்சர் அவர்க க்கு  கவாியிடப் 
பட் க்  க தெமான்  அ ப்பப்பட் ள்ள .  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
( மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Sivasakthi Ananthan.  
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ஏற்ெகனேவ 

குறிப்பிட்ட ேபான்  சில பிரச்சிைனகள் இ ந்தன. மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட  
தீர்மானத்ைத மீறித்தான் நீங்கள் இைதச் ெசய்ய 
ஆரம்பித்தீ்ர்கள். அந்தப் ெபா ளாதார மத்திய நிைலயத்ைத 
நீங்கள் ஒ ங்காக அைமக்க ேவண் ெமன்  நாங்கள் 
இப்ேபா  ஒ  தீர்மானம் எ த்தி க்கிேறாம். அதைன 
நைட ைறப்ப த் ங்கள் என்  ேகட்கின்ேறாம். ஏற்ெகனேவ 
நீங்கள் எ த்த தீர்மானம் - [இைடயீ ] நீங்கள் 
தன்னிச்ைசயாக எ த்த தீர்மானம்[இைடயீ ] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
( மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள,  உங்கள் உைரையத் 

ெதாட ங்கள்! 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
தன்னிச்ைசயாக எ த்த தீர்மானமல்ல. நீங்கள் ஒன்ைறத் 

ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ்ம். அந்தப் பிரேதசத்தில் 
ஒ  கட் மானத்ைதக் கட் க்ெகா ப்பெதன்ப  எங்கள  
கடைம. நாங்கள் தன்னிச்ைசயாகச் ெசயற்படவில்ைல. வடக்கு 
மாகாண சைப தலைமச்ச க்கும் உங்க க்கும் இ ந்த 
இ பறி காரணமாகத்தான் இந்தப் பிரச்சிைன இவ்வள  

ரத்திற்குப் ேபானெதன்பைத நீங்கள் ெதளிவாக 
விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் யாைர ம் 
ஏமாற்றக்கூடா ; அங்ெகா  கைத ம் இங்ெகா  
கைத மாகப் ேபசக்கூடா . உங்க க்கும் வடக்கு மாகாண 
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தலைமச்ச க்குமிைடேய ஏற்பட்ட இ பறி காரணமாகத் 
தான் இந்த நிைலைம ஏற்பட்ட  என்பைத நான்  
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். [இைடயீ ] நன்றி.  

 
ேம ம், கடந்த 24.10.2016 அன்  இதற்கு அத்திவாரமிட்  

CECB என்ற நி வனத்திடம் ைகயளிப்பதற்கு நாங்கள் 
எல்ேலாைர ம் ேகட்ேடாம். இ  'ஹன்சாட்' அறிக்ைகயில் 
கட்டாயம் வரேவண் ம் என்பதற்காக -   ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මා ඊට අදාළ සියලු ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. 
நீங்கள் எல்ேலா ம் அதில் ைகெயாப்பமிட் ,  
ேகட் க்கிறீர்கள், -  
 

The letter dated 20.10.2016 addressed to the Hon. P. 
Harrison, Minister of Rural Economic Affairs by me 
states, "All of the above representatives of Vanni District, 
have decided to discuss this matter on the District 
Development Coordinating Committee meeting, which 
will be held on 24th of October 2016....." 
 

இவ்வா  நீங்கள் ேகட் க்ெகாண்ட காரணத்தால்தான் 
அன்ைறயதினம், அதாவ  24ஆம் திகதி அ க்கல் 
நாட்டவி ந்தைத நாங்கள் நி த்திைவத்ேதாம். எனேவ, 
எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எல்ேலா ம் ஒற் ைமப்பட்    
ெசயற்ப கின்ற விடயத்திேல நாங்கள் அவற்ைறச்  ெசய்  
த வதற்கு எந்தப் பிரச்சிைன ம் கிைடயா ; அங்கு ேவ  எந்த 
அரசியல் தைலயீ க ம் கிைடயா ; ேவ  அைமச்சர்கைளக் 
குைறெசால்வதற்கும் எந்த அவசிய ம் கிைடயா . நீங்கள் 
எ க்கின்ற தீர்மானத்திற்கு நாங்கள் உடன்படத் தயாராக 
இ க்கிேறாம். ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, குறித்த க தத்ைத ம் அத டன் ேசர்ந்த ஏைனய 
க தங்கைள ம் *'ஹன்சாட்' அறிக்ைகயில் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  மீ்ண் ம் இந்த இடத்திேல விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
எனேவ, எதிர்காலத்திேல நாங்கள் எங்க ைடய 

அைமச்சி டாகச் ெசய்ய இ க்கின்ற ேவைலத் திட்டங்கள் 
ெதாடர்பாக உங்க க்குள் அல்ல  பிராந்திய, மாகாண சைப 
மட்டத்திேல ஏற்ப கின்ற இ பறி நிைலைமக க்கு மத்திய 
அரைசப் பிைழயாகப் ேபசப்படக்கூடா . நீங்களாகேவ அந்தக் 
க த்  ேமாதல்கைள இல்லாமற் ெசய் விட்  அந்த 
விடயத்ைத ன்ைவக்கின்றேபா  அைத நாங்கள் இலகுவாகச் 
ெசய்வதற்கு வசதியாக இ ந்தி க்கும்.  அவ்வாறி ந்தி ந்தால், 
கடந்த 24ஆம் திகதி உங்க ைடய பங்களிப்ேபா  அந்த 
ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கும். நாங்கள் அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத CECB நி வனத்திற்குக் ெகா த்தி க் 
கின்ேறாம். உங்க ைடய ேவண் ேகாளின் அ ப்பைடயில் 
தான் நாங்கள் அந்த ேவைலைய நி த்திைவத்தி க்கின்ேறாம்.  
நீங்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  எங்கு அைமக்கச் 
ெசால்கிறீர்கேளா, அங்ேக அைமப்பதற்கு அைமச்சு தயாராக 
இ க்கிறெதன்பைதக் ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்க க்கும் நான் மிக ம் ெகளரவத்ேதா  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

 
இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கத்தில் நா  வதி ம் சில சில 

அசிங்கமான, அ வ ப்பான நடவ க்ைககள் சி பான்ைமச் 
ச கத்ைத இலக்குைவத் ச் ெசய்யப்ப கின்றன. இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல இ க்கின்ற, ஜனநாயகத்ைத 

வி ம் கின்ற, சி பான்ைமச் ச கத்தின்மீ  ஆதர  
ெதாிவிக்கின்ற சிங்கள அரசியல் தைலைமகள் இவ்வாறான 
பிரச்சிைனகைளயிட்  அதிகமதிகம் ேபசுவதன் லம்தான் 
எதிர்காலத்திேல அவற் க்குத் தீர் காண ெமன்  
நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம். இல்ைலேயல், நிச்சயமாக 
மீண் ம் எங்க க்குள் இனக்குேராதங்கள் வளர்ந் , 
எதிர்காலத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற 
இலக்ைக ம் இலங்ைகைய ம் அைடய யா  ேபாய்வி ம். 
அந்த வைகயிேல, இந்த உயர்ந்த சைபயிேல இ க்கின்ற 
அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், விேசடமாகப் 
ெப ம்பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்த தைலவர்கள் இ பற்றி 
அதிகமதிகம் ேபசேவண் ெமன்  நாங்கள் எதிர்பார்ப்பதன் 
ேநாக்கம், இந்த நாட் ேல ஒ  ெசளஜன்யத்ைத, 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ப தான்.  

 
அண்ைமயிேல மாண் மிகு உ ப்பினர்  (வண.) 

அத் ர ேய ரதன ேதரர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திேல தமிழ் 
மக்கள் ப கின்ற ேவதைனபற்றி அம்பாந்ேதாட்ைடயில் நடந்த 
கூட்டத்தில் எங்க ைடய பிரதமர் அவர்கள் ன்னிைலயில் 
ெதாிவித்தேபா , நான் அதிர்ந் ேபாேனன். வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
இைளஞர்க க்கு எதிர்காலத்தில் ஒ  வழிகாட்டல் 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்   ேதரர் அவர்கள் பகிரங்கமாகத் 
ெதாிவித்தைமயான , இந்த 'நல்லாட்சி'யிேல ஒ  பாாிய 
மாற்றம் வந்தி க்கின்ற  என்பைத உணர்த் கின்ற . இைதத் 
தமிழ் மக்க ம் தமிழ்த் தைலவர்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் 

ஸ் ம் தைலவர்க ம் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
நாங்கள் எ த் ச்ெசல் ம் ஒ  விடயத்ைத அவர்க ம் 
ேபசுகின்ற அள க்கு எதிர்காலத்திேல எம  மக்க ம் 
நடந் ெகாள்வதன் லம் இந்தப் பணிகைளச் ெசவ்வேன 
ெசய்ய ெமன்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். இந்த விடயத்திேல 
ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் 
ெதளி ெபற்றி க்கின்றார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
[இைடயீ ] அைதத்தான் நான் ெசால் விட்ேடன். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல அவர் இன்  ேநற்  
மாத்திரமல்ல கடந்த காலங்களி ம் அவ்வாேற 
ெசயற்பட் ள்ளார்.   

 
මඩකලපුව පන්සෙල් හාමුදුරුනමක් ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරුෙවෝ 

පබල ෙකෙනක් කියලා හැෙමෝම දන්නවා. හැෙමෝම එක්ක රණ්ඩු 
කරන හාමුදුරුනමක් තමයි මඩකලපුව පන්සෙල් ඉන්ෙන්. ඒ 
හාමුදුරුෙවෝ එෙහේ ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින් ගණන් ගන්ෙන්ත් 
නැහැ; උසාවිය ගණන් ගන්ෙන්ත් නැහැ; ෙද්ශපාලනඥයන් 
ගණන් ගන්ෙන්ත් නැහැ ; රෙට් ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ගණන් 
ගන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග් හාමුදුරුනමක් තමයි ඒ පන්සෙල් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ හාමුදුරුෙවෝ ගැන වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒක හැෙමෝම දන්නා රහසක්. ඒ හාමුදුරුෙවෝ 
ෙපොලිසිෙය් උසස් නිලධාරින්ට කථා කරන්ෙන්ත් ඒ විධියටමයි. 
උසාවිය ඇතුළට ගිහිල්ලා කථා කරන්ෙන්ත් ඒ විධියටයි. ඒ නිසා 
අපට ෙපෞද්ගලිකව ඒක නවත්වන්න බැහැ. අදාළ ආයතනවලින් 
තමයි ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ අදාළ ආයතනත්, පන්සල්වල ඉන්න 
නායක හාමුදුරුවරුනුත් මැදිහත්ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ 
දිස්තික්කවල නිලධාරින්ට හරිහැටි රාජකාරිය කරන්න බැහැ.  

 
ඉඩම් පශ්න තිෙබනවා, නැත්ෙත් නැහැ. සිංහල ජනතාවට 

පශ්න තිබුණු නිසා දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා. මංගලගම හා පුළුකුනාෙව් 
ඉන්න සිංහල ජනතාවට ඉඩම් පිළිබඳව පශ්න තිෙබනවාය කිව්වා. 
ටීඑන්ඒ එෙක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනුත්, අපිත් මැදිහත් ෙවලා 
ඒ ෙගොල්ලන්ට හරි විධියට ඒ පශ්න විසඳා ෙදන්නම් කියලා ඒ 
සිංහල ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම් පශ්නය අපි 

1091  1092 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉක්මනින් විසඳලා ෙදනවාය කියලා මංගලගම හා පුළුකුනාෙව් 
ඉන්න ජනතාවට අපි වග කීෙමන් කිව්වා. ඒ අතර තුරදී තමයි ෙම් 
පශ්නයක් ඇති කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක් 

ෙදන්න. 
 

எனேவ, இவ்வாறான நிகழ் கள் எதிர்காலத்திேல 
ஏற்படக்கூடாெதன்  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

இ தியாக, அரசாங்கத்தின் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல, கல்விக்காக கூ தலான நிதி ஒ க்கப் 
பட் ப்பேதா  வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களில் 50,000 

கள் கட் க்ெகா க்கின்ற ஏற்பா க ம் ெசய்யப்பட் 
க்கின்றன; விேசடமாக ேபாைதப் ெபா ட்கைள இல்லாமல் 

ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்காக அரசாங்கம் ேதசிய 
மட்டத்திேல ேமற்ெகாள்ளவி க்கின்ற ேவைலத்திட்டங்க க்கு 
நிதிெயா க்கீ ம் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்பதற்காக தனியான நிதிெயா க்கீ ம் ெசய்யப் 
பட் ள்ள . இவ்வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஓட்ைட 
உைடசல்கள் இல்ைலெயன்  ெசால்வதற்கில்ைல. ஆனால்,  
இதன் லமாக ெப மளவில் எம  நா ம் மக்க ம் 
நன்ைமயைடயக் கூ யதாக இ க்கும். நீண்டேதார் இலக்ைக 
ேநாக்கி கல்வி ாீதியாக, சுகாதார ாீதியாக,  மக்கள  
வாழ்வாதார ாீதியாகச் ெசலவழிக்கவி க்கின்ற இந்த 
நிதியினால் நா  சிறந்த பயைன அைட ம் என்  ெதாிவித் , 
வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 2.12] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂය සඳහා 
ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනය  ෙදවන වර 
කියවන අවස්ථාෙව්  විවාදෙය්දී රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 

 
ඊෙය් ෙපොෙහොය දවස. ඊෙය් පුර පසෙළොස්වක ෙපොෙහොය 

දවෙසේ අවුරුදු 68කට පස්ෙසේ  පායන හඳ -චන්දයා- ෙවනදා පායන 
හඳට වඩා ෙවනස් විධියට පායන බව තමයි  මාධ්ය තුළින් කිව්ෙව්. 
ෙවන පසෙළොස්වක ෙපොෙහොය දවසට පායන හඳට වඩා ෙලොකු 
හඳක් පායන බවයි කිව්ෙව්. මුළු ෙලෝකයටම ෙම් හඳ පායනෙකොට 
ශී ලංකාෙව් - අෙප් රෙට්- මිනිස්සු ඊෙය් රෑ වන ෙතක් ෙම් හඳ 
බලන්න බලා ෙගන හිටියා. ෙමොකද, අවුරුදු 68කට පස්ෙසේ පායන 
හඳ බලන්න එපා යැ. රෑ වුණා; වලාකුළු තිබුණා; මිනිස්සු අහස 
බැලුවා. නමුත් ඒ හඳ ෙනොෙවයි ලංකාෙව් මිනිස්සු දැක්ෙක්. 
මිනිස්සු හඳ බලන්න ගියාම අපි දැක්ෙක් තරු. 2017 අය වැය 
දැක්කාට පස්ෙසේ ෙලොකු හඳ බලන්න ගිය මිනිසුන්ට තරු ෙපනිලා, 
තරු පැනලායි තිෙබන්ෙන්. තරු පනින අය වැයක් තමයි යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් සියලුෙදනා සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ෙම් අය වැය තුළින් ලැෙබන සහන ෙමොනවාද? 2016 

ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනි දා ෙවන ෙකොට ෙම් අය වැෙයන්  රෙට් 
ජනතාවට ලැෙබන සහන ෙමොනවාද? මෙග් ෙද්ශපාලන බුද්ධිෙය් 
හැටියට මම විශව්ාස කරනවා රෙට් ජීවත් ෙවන ජනගහනෙයන් 
බහුතරයකට අධික රුධිර පීඩනය හම්බ ෙවනවා කියලා. තව 
පිරිසකට දියවැඩියා ෙරෝගය වැලෙඳනවා. තව පිරිසක් 
හෘදයාබාධවලින් මිය යනවා. එෙසේ මිය යන්න ෙහේතු සාධක 

තිෙබනවා.  රෙට් ඉන්න රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ පඩි ගන්නවා. 
මාසයකට තමයි ඔවුන්ට පඩි හම්බ ෙවන්ෙන්. අවුරුද්දකට පඩි 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. මාසික පඩිය ගත්තාට පස්ෙසේ මාසයට 
ඇවිල්ලා තිෙබන බදු ටික, බිල් ටික මතක් ෙවන ෙකොට හෘදය 
ස්පන්දනය වැඩි ෙවලා රුධිර පීඩනය වැඩි ෙවනවා. තව ෙකෙනක් 
පඩිය අරෙගන බැංකුවට දමන්න යනවා.  

 
බැංකුවට දමන්න ගියාට පස්ෙසේ,  2017 අය වැයට පින් සිද්ධ 

ෙවන්න,  රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයාට පින් සිද්ධ 
ෙවන්න, යහ පාලනෙය් නායකයන්ට පින් සිද්ධ ෙවන්න ආෙයමත් 
රුධිර පීඩනය වැඩි ෙවනවා. බැංකුවට සල්ලි දැම්මත් බදු, 
බැංකුෙවන් සල්ලි ගත්තත් බදු!  ෙම්ක ෙහොඳ අය වැයක්.  බැංකුවට 
සල්ලි දමනවාටත් බදු ගහන, බැංකුෙවන් සල්ලි ගන්න ෙකොටත් 
බදු ගහන අය වැයක්. ඉතින් බැංකුවට ගියාම  රුධිර පීඩනය ඇති 
ෙවනවා. ඒ රුධිර පීඩනෙයන් එන මනුස්සයාට  පඩිය මදි; 
මාසයක් ජීවත් ෙවන්න අමාරුයි.   ඒක කල්පනා කර කර වාහනය 
පාෙර් එලවාෙගන එන ෙකොට, පාෙර් තිෙබන සුදු ඉර කැෙපනවා. 
සුදු ඉර කැපුණු ගමන් ෙපොලිස් නිලධාරියා, ''බහින්න මහත්තයා. 
ෙමන්න ඔයාට 2017 අය වැෙයන් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
දීපු තෑග්ග'' කියලා රුපියල් 2,500ක දඩ ෙකොළයක් ෙදනවා. 
සනීපයි ෙන්ද, ඒක කෑවාට පස්ෙසේ රාජ්ය නිලධාරිෙයකුට? අහන්න 
පුළුවන් ෙන්, ''ඔබට සතුටුයිද දැන්?'' කියලා. සතුටු ෙවන්න 
ෙදනවා දඩ ෙකොළය. දියවැඩියාව ෙරෝගය තිෙබන අයට ආපහු ඒ 
ෙරෝගය උත්සන්න ෙවනවා; ෙරෝගය වැඩි ෙවනවා.  

 
ඒ විතරක්ද? ෙම් රෙට් මිනිෙහකුට දැන් තමන්ෙග් ඉඩමක් - 

කඩමක් විකුණන්න පුළුවන්ද? ෙම් රෙට් මනුස්සෙයක් තමන්ෙග්  
ඉඩමක් ෙමොනයම් ෙහේතුවකට ෙහෝ වික්ෙකොත්, ෙවන ඉඩමක් 
ගන්න ෙහෝ වික්ෙකොත් සියයට දහයක බද්දක් රජයට ෙගවන්න 
ඕනෑ. රුපියල් ලක්ෂ  10ට ඉඩම වික්කාම, රුපියල් ලක්ෂයක් 
ගිහින් ෙදන්න ඕනෑ, රජයට. ඉඩම අෙප්. නමුත්, ආණ්ඩුවට 
ලක්ෂයක් ෙදන්න ඕනෑ. රුපියල් ෙකෝටියකට ඉඩමක් වික්ෙකොත්, 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ආණ්ඩුවට ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම ඒ 
පුද්ගලයා ආපහු ෙලඩ ෙවනවා.  

 
ඒ සියල්ලම සිද්ධ ෙවලා ෙගදරට යනවා. ෙගදර යන ෙකොට 

ෙනෝනා කියනවා, ''ෙමන්න ආවා ලයිට් බිල'' කියලා. බැලුවාම 
ඒකත් වැඩියි. ''ෙමන්න ආවා වතුර බිල'' කියනවා. ඒ ගාස්තුත් වැඩි 
ෙවලා. ෙම්ක පුදුම අය වැයක් කියලා මම කියන්ෙන් ඒකයි. අය 
වැය ඉදිරිපත් කරලා දවස් ෙදකක් ගියාට පස්ෙසේයි ඒවා දැනුෙණ්. 
අය වැය ෙපොතට අනුව නම්  ජල ගාස්තුවක් වැඩි වුෙණ් නැහැ. 
අපට දීලා තිෙබන 2017 වර්ෂෙය් අය වැය ෙපොතට අනුව  ජල 
ගාස්තුවක් වැඩි ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ෙපොෙත් නැති 
වුණාට, ඇමතිතුමා ෙම් ෙව්ලාෙව් නිදාෙගන හිටියාට, ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්? ජල ගාස්තුව වැඩි ෙවනවා අය වැෙයන් දින ෙදකකට 
පස්ෙසේ. ඒ නිසා එතුමා එෙහම නිදා ගන්න එක සාධාරණයි. රාජ්ය 
ඇමතිතුමියත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමිය නම් ඇහැරෙගනයි 
ඉන්ෙන්. එතුමිය ඇහැරෙගන හිටියාට, එතුමියට තීන්දු ගන්න 
බැහැ. ඇමතිතුමා ගන්නවා ඒ තීන්දුව. නමුත් ඒ තීන්දුව බජට්  
එෙක් නැහැ. දවස් ෙදකකට පස්ෙසේ සියයට 25කින් ජල ගාස්තුව 
වැඩි ෙවනවා. ඇමතිත් බුදි, අපිත් බුදි, රටත් බුදි. ෙදයියන්ෙග්ම 
පිහිටයි! ඒ ගාස්තු ටික ඇඟට සනීප ෙවන්න වදින ෙකොට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්?   

 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙම් ආණ්ඩුව ගන්න ඉස්සරෙවලා කිව්වා, 

''ෙම් මුළු රටම Wi-Fi  කලාපයක් කරනවා'' කියලා. ''අපට ඕනෑ 
විධියට ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න හැකි තත්ත්වයක් 
ඇති කරනවාය'' කිව්වා. නමුත් දැන් ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? අප ලබා ගන්නා internet පහසුකම ෙවනුෙවන් 
සියයට 25ක බද්දක් ගසා තිෙබනවා. එෙසේ බදු ගැහිල්ල නිසා ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? උෙද්ට 
නැඟිටින මිනිහා හවස් වන ෙකොට ෙරෝගියකු බවට පත් වනවා. 
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ෙරෝගියකු වුණාට පසුව ඔහුට යන්න ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේටද? 
ඉසිපිරිතාලයටයි යන්න ෙවන්ෙන්. අන්න එතැනට ගියාට පසුව 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

 
ඉස්පිරිතාලයට ගියාම තමන්ෙග් මූත සාම්පලයක්, ෙල් 

සාම්පලයක් පරීක්ෂා කරවාෙගන එන්න කියනවා; X-ray එකක් 
ගන්න කියනවා. වැරැදිලාවත් ඉස්පිරිතාලෙය් නවතින්න කියලා 
කිව්ෙවොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අෙන්, ඊට පසුව ෙදවියන්ෙග්ම 
පිහිටයි! අන්තිමට ඒ මිනිහාට යන්න සිදු වන්ෙන් ජයරත්න 
මල්ශාලාවටයි. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ගහලා තිෙබන බදු ඔක්ෙකෝම 
කාලා කාලා ෙලඩ වූ මිනිහා අවසානෙය්දී ඉස්පිරිතාලයට ගියාම 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එහි බිල ලැබුණු ගමන්ම අෙන් ඒ heart attack 
කාරයා එතැනම මැෙරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙමන්න, අය වැෙයන් හම්බ වූ සහන මල්ල.  නත්තල එන්න 
ඉස්සර ෙවලා නත්තල් සීයා ආවා. නත්තල එන්න ඉස්සර ෙවලා 
නත්තල් සීයා ඇවිත් දීපු තෑග්ගක් බවට තමයි ෙමම අය වැය 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2017 ෙදසැම්බර් 31 වන දා වන 
විට මුළු රටම ෙලඩුන් සිටින රටක් බවට, මිනිසුන් මානසිකව 
වැෙටන රටක් බවට  පරිවර්තනය ෙවනවා. ඉතිහාසෙය් 
විශාලාමහනුවර තුන් බිය තිබුණා වාෙග්ම තුන් බියක් තිෙබන රට 
බවට ශී ලංකාව පත් කර තිෙබනවා, යහ පාලන ආණ්ඩුවට පින් 
සිද්ධ වන්න. යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් වන ෙකොට එෙහමයි කටයුතු 
සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය 

ඉදිරිපත් කළා. අපි දැන් ඒ ගැන කථා කරමු. ෙම් ආණ්ඩුවට වයස 
අවුරුදු 2යි. ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 09වන දා වන 
ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුවට අවුරුදු ෙදකයි. වයස අවුරුදු ෙදකක් වන, 
විවිධ කථා කියන ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලාෙගන් අපි 
අහන්න කැමැතියි,  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආණ්ඩුව භාරගන්න 
ෙකොට රෙට් කිසිම යුද්ධයක් තිබුණාද? නැහැ. ෙබොර ෙතල් 
බැරලෙය් මිල සම්පූර්ණෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා රෙට් පාලනය භාර 
ගන්නෙකොට මහා භයානක යුද්ධයක් තිබුණු රටක්; ආර්ථිකය කඩා 
වැටුණු රටක්; සුනාමිෙයන් ව්යසනයට ලක් වූ රටක්; පාරක් 
ෙතොටක් හදපු නැති රටක්; අධ්යාපනය ලබන්න පාසල් දරුවාට 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙනොදීපු රටක්. එෙහම පිටින්ම මුඩු බිමක් 
හැටියට තිබුණු රටක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා භාර 
ගත්ෙත්. ෙම් මාතෘ භූමිෙය් පැවැති අවුරුදු 30ක යුද්ධය සහමුලින් 
නතර කරලා ෙම් රටට සංවර්ධනය ෙගනා නායකයා එතුමායි. 
හැබැයි, "ඒ නායකයා ෙහොඳ නැහැ,  ඒ පාලන කාලෙය් ෙහොරා 
කාලා තිෙබනවා, ෙමන්න, ෙහොඳ නායකෙයෝ ඉන්නවා" කියලා 
යහ පාලනය ආවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සිටින මැති 
ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි අහනවා, ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉටු කරපු සංවර්ධන කාර්යන්  ෙමොනවාද 
කියලා. ඒ ගැන අපට කියන්න. හදපු අධිෙව්ගී මාර්ගවලින්, දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්  මාතර ෙකළවරට, කටුනායකින් වැඩ නැවතුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගයට තවත් අඟලක් ෙහෝ එකතු කර තිෙබනවාද? තව 
එක කිෙලෝමීටරයක් ෙහෝ එකතු කර තිෙබනවාද කියලා අපි 
අහනවා. කිෙලෝ මීටරයක් ෙනොෙවයි,  අඩුම ගණෙන් අඩි 10ක වත් 
අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ඉදි කර තිෙබනවාද? අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි 
කරනවා තබා,  දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මාතර-ගාල්ල අතර 
ස්ථානයක පස් කන්දක් කඩා වැටිලා අවුරුද්දයි මාස තුනක්. අද අපි 
එතැනින් යන්ෙන් එක මං තීරුවක විතරයි. ඒක හදාගන්න විධියක් 
නැහැ. රෙට් එක පාරක් ෙතොටක් ෙහෝ හදලා තිෙබනවාද? හදලා 
නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය ගැන කථා 

කරනවා. මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර ටික විවෘත කරගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙම් වන විට 163ක් පමණයි විවෘත කර තිෙබන්ෙන්. 
හදපු ඒවා විවෘත කරන්න බැරි අය තවත් සංවර්ධනයක් ගැන කථා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, ෙම් 
අවුරුදු ෙදකට ලබා දුන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා.  ෙම් අවුරුදු ෙදකට 

රෙට් මිනිසුන්ට ලබා දුන් සම්පත් ෙමොනවාද කියලා අපි අහනවා. 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් අපට  ෙපන්වන්න. හදපු එක bus 
stand එකක් තිෙබනවා නම්, ෙපන්වන්න. හදපු එක ෙරෝහලක් 
ෙපන්වන්න. හැබැයි,  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉදි 
කරපු ෙද්වල් විවෘත කරන්න නම් යනවා. ෙබොෙහොම උජාරුවට 
ගිහින් ඒවා විවෘත කරනවා. එෙහම විවෘත කරන්න ගිය 
අවස්ථාවක් තමයි කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙහොරණ - ෙමොරගහෙහේන 
බස් නැවතුම් ෙපොළ විවෘත කළ අවස්ථාව. විදුර විකමනායක 
මන්තීතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එවපු පතිපාදනවලින් ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කරලා 
bus stand එකක් හැදුවා. පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමා එය විවෘත 
කරන්න යනවා. එතුමා එය විවෘත කරන්න කලින් විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමා ගිහින් එය විවෘත කරනවා. ෙමන්න, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධනය. සංවර්ධනයක් කරනවා තබා, අඩු වශෙයන් 
ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ  එක ළිඳක් ෙහෝ ෙබෝක්කු කටක් හදාපු නැති 
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ඒ තරමට මිනිසුන්ට එපා වූ ආණ්ඩුවක් ෙලස 
අප ෙමය දකිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  දැන් 2017 වර්ෂය 

සඳහා වන  අය වැයත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  මෙග් ෙම් එක 
අතක තිෙබන්ෙන්,  2017 වර්ෂෙය් අය වැය ෙපොත. අෙනක් අෙත් 
තිෙබන්ෙන්,  2016 වර්ෂෙය් අය වැය ෙපොත. මම ෙම් ෙදක 
කිරුවා.  2016 අය වැය ෙපොෙත්  බර ගෑම් 25ක්, 30ක් විතර 
වැඩියි.  2016 අය වැය ෙපොෙත්  ගෑම් ගණන වැඩියි,  2017 
ෙපොෙත් ගෑම් ගණන අඩුයි.         

 
ෙම් ෙදක කිරුවාට පස්ෙසේ මම බැලුවා, 2016 අය වැය කථාෙව් 

ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා. අෙන්! ෙම් 2016 ෙපොෙත් තිෙබන 
ඒවා කිෙයව්වා නම් එෙහම මිනිසුන්ට පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, කරන්න තිෙබන ඔක්ෙකෝම ෙම්ෙක් ලියා තිෙබන නිසා. 
ෙම්ෙක් කරනවාය කියලා ඕනෑ තරම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, මිනිසුන්ෙග් හදවත්වලට බලාෙපොෙරොත්තු දීලා 
තිෙබනවා. ඒ බලාෙපො ෙරොත්තුවලින් එකක්වත් ඉටු කරන්න බැරි 
වුණා. මම එකක් කියන්නම්, ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. දැන් ෙම් 2016 අය වැය කථාෙව්- 2017 අය වැය 
කථාව කියවන්න ඉස්සර ෙවලා 2016 අය වැය කථාව කියවලා 
ඉන්න එපායැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  2016 අය වැය කථාෙව් 

තිෙබනවා, "රැකියා අවස්ථා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීම; ආදායම් 
මාර්ග ඉහළ නැංවීම; ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම; ගාමීය 
සහ වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම පාන්තිකයින්ට සහ රජෙය් 
ෙසේවකයින්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම; ශක්තිමත් හා පුළුල් 
මධ්යම පන්තියක් බිහි කරලීම" යනුෙවන්. බලන්න ෙකෝ, 2016 
අය වැය ෙයෝජනාවලින් දීලා තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තු ෙදස. දැන් 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු 10 ෙදෙනකුෙගන් ෙම් ගැන ඇහුෙවොත් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඔන්න දැන් අෙප් ජල සම්පාදන ඇමතිතුමා 
නැඟිටලා ඉන්න නිසා මම එතුමාට ෙම්ක කියන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවලාෙව් නිදාෙගන හිටපු නිසා කිව්ෙව් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,  
2016.11.14 වන දින "මව්බිම" පත්තෙර් පළ වී තිෙබන ලිපියක් 
ෙම් තිෙබන්ෙන්. "ජල ගාස්තු වැඩි ක ළාට රට වෙටන්ම විෙරෝධය" 
කියලා ෙමහි තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ෙප්මසිරි අම්බලන්ෙතොට ඇතුළු 
ජල පාරිෙභෝගිකයන් පිරිසක් ඉහළ යන ජල බිල්පත් ගාස්තුවට 
විෙරෝධය දක්වා අදහස් පකාශ කර තිෙබනවා.  "ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් වතුර බිලට ෙමෙහම කරලා නැහැ" කියලා කියනවා.  
"ෙම් විධියට ගිෙයොත් වැසිකිළි යන වාර ගණන අඩු කරන්න 
ෙවයි"   කියලා තව ෙකෙනක් කියනවා.  "ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ඔෙබ් අවධානය පිණිසයි" කියලා තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවාද ජල බිල වැඩි කරපු බව? ෙමොකද, ඔබතුමා 
ෙනොෙවයි ෙන් ඒක වැඩි කෙළේ. ඔබතුමා නමට ජල සම්පාදන 
ඇමති. නමුත් ජල බිල වැඩි කරන remote control  එක 
තිෙබන්ෙන්  ෙවන තැනක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

Hon. Minister, do you know about the increase?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඊළඟට, "දැන් වතුර ෙබොන්න විතරයි පුළුවන්. නාන, ෙරදි 

ෙහෝදන එක නවත්වන්න ෙවලා. දැනට එන ජල බිල ෙගවා 
ගන්නත් බැහැ. අහස උසට බිල නැග්ගාම අපි ෙකොෙහොමද 
ෙගවන්ෙන්? ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා වාෙග්" 
යනාදී වශෙයන් තවත් අදහස් කිහිපයක් පළ වී තිෙබනවා. 
ෙගොන්නු එෙකක් ෙනොෙවයි, ෙගොන්නු ෙදන්ෙනක් ඇනලා. එක 
ෙගොෙනක් නම් කමක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රනිල් විකමසිංහ 

අගමැතිතුමාෙගන් අපි අහනවා, 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් 
කළ අය වැය කථාෙව් දී ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වූ රැකියා 
දසලක්ෂය ෙකෝ?  රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කරනවාය කියලා 
2016 අය වැය කථාෙව් ඔබතුමන්ලා කියා තිෙබනවා. ඒ රැකියා දස 
ලක්ෂය ෙදනෙකොට තවත් පැත්තක ෙමෙහම ෙවනවා. "2016 අය 
වැය කථාව" කියන ෙපොෙත් තිෙබන ඒවා මම ෙම් කියන්ෙන්. 
මිහින් ලංකා ආයතනය ගැන කියා තිෙබනවා.  රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිවරයා කිව්වා, "මිහින් ලංකා එක සම්බන්ධෙයන් අපි 
තීන්දුවක් ගන්නවා"යි කියලා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය කථාව  ෙපොෙත් 73 වන පිටුෙව් 
මිහින් ලංකා ආයතනය ගැන ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

 
"ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් අප විසින් පතිසංවිධාන සැලසුම් සකස් කර 
ඇති අතර ඒ අනුව මිහින් ලංකා 'සැරසිලි නැති' බජට් එයාර්ලයින් එකක් 
ෙලස නැවත ස්ථානගත කරනු ඇත. එහි ෙමෙහයුම් විෙශේෂෙයන්ම 
අභ්යන්තර ගුවන් ගමන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන අතර එහි ගුවන් 
කටයුතු ෙතෝරාගත් අන්තර්ජාතික ගුවන් මාර්ග කිහිපයකට සීමා කරනවා. " 

 
ෙම් බලන්න ෙකෝ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අෙන් 

ෙදවියෙන්! මිහින් ලංකා එෙක් වැරදි සිදු ෙවලා තිබුණා නම්, අයථා 
විධියට පාලනය ෙවලා තිබුණා නම්, ෙම් ආණ්ඩුවට බලය දුන්ෙන් 
ෙහොඳට කරෙගන යන්න ෙන්. මිනිස්සු ෙම් ආණ්ඩුවට බලය 
දුන්ෙන් ඒවා රැක ගන්න ෙන්. 2016 අය වැය කථාෙව්දී කියා 
තිෙබනවා, ඒක රකිනවා කියලා. 2016 අය වැය කථාෙව්දී ඒක 
රකිනවාය කියලා කියපු අය ෙම් වන විට මිහින් ලංකා ආයතනෙය් 
සියලු ෙසේවකයන්ව ෙදොට්ට දමලා ඒක විකුණන්න ලැහැස්ති කරලා 
තිෙබනවා. මිහින් ලංකා ආයතනය ෙම් වන විට විකුණන්න 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. එහි ඉන්නවා, ෙසේවකයන් 304 
ෙදෙනක්. ෙසේවකයන් 304 ෙදෙනක් සිටියාට ගුවන්යනා හතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒක budget airline එකක්. ඒ මඟින් ඇත්ත 
වශෙයන්ම අෙප් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට ඉතාම අඩු මුදලකට 
බුද්ධගයාව වැඳගන්න යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එය රටට 
අභිමානයක්. ෙම් ආයතනෙය් සිටින අෙප් අයට ෙවනත් රටවලට 
ගිහිල්ලා රැකියා කරන්න- ඒක අනාගත ආෙයෝජනයක්. හැබැයි 
දැන් විකුණන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. මිහින් ලංකා 
ආයතනෙය්  aircraft හතරට ෙසේවකයින් හිටිෙය් 304 ෙදනයි. 
හැබැයි ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන්යානා 21කට ෙසේවකයින් 
7,500ක් ඉන්නවා. දැන් මිහින් ලංකා ආයතනය ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගමට එකතු කරන්න යනවා. ඉතින් ෙදයිහාමුදුරුවෙන්!  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමත් වැෙහයි කියලා විකුණයි. ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් ෙත්රුම? මිහින් ලංකා එෙකන් තමයි වැඩ පිළිෙවළ පටන් 
ගන්න හදන්ෙන්. රාජ්ය ෙසේවය විකුණපු ඉතිහාසයක් තිෙබන 
පක්ෂයක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් 
ඉඳලා රාජ්ය ෙසේවාව විකිණුවා. වාෙන් සංස්ථාව, කඩදාසි සංස්ථාව 
වාෙග් ආයතන 173ක් විකුණපු ඉතිහාසයක් තිෙබන පක්ෂයක් 
තමයි යූඑන්පී එක. එම පක්ෂෙය් අය තමයි දැන් ඒක රාශී ෙවලා 

මිහින් ලංකා එක විකුණලා, රටට පබල ආෙයෝජනයක් හැටියට 
තිෙබන ඒ ආයතනය විකුණා දමන්න ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

 
ඒ නිසා ඒ ෙසේවකයින්,  නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් විෂය භාර 

ඇමතිවරයා සමඟත්,   අෙනකුත් අය  සමඟත් ඉදිරිෙය්දී අපි කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ  
විපක්ෂයක් හැටියට අපි නැඟී සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] දැන් ලාභ 
ලබනවා. මම කියන්නම් ෙකොෙහොමද ලාභ ලබන්ෙන් කියා.  ෙම්ක 
සුදු අලිෙයක් කරලා ෙපන්වන්න යන්ෙන්.  ෙම්ක කියපු ගමන්  
මිනිසුන්ෙග්  ඔළුවට යන්ෙන් මහා රකුෙසකු වාෙග්යි. ෙම්ක සල්ලි 
ගිලින යන්තයක්ය කියා මිනිසුන්ෙග්  ඔළුවලට වැරදි අදහස්  දීලා,  
දීලා ෙසෝදලා තිෙබන්ෙන්. අර අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව් "ෙහොරු, 
ෙහොරු" කියලා. ඒ වාෙග් තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. -ෙම් 
ෙවලාෙව් මෙග් මිත සෙහෝදර ඇමතිවරයා  සභා ගැබට එනවා. 
වාඩි ෙවන්න.-  ෙම් තත්ත්වය තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ඉදිරියට ඒ අයත් එක්ක ෙම් ආයතනය රැක ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න. 

 
ඒ එක්කම දැන් ෙකොෙහොමද ෙම් ආර්ථිකය හදා ගන්න 

උත්සාහ කරන්ෙන්? පසුගිය කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට ඉන්නෙකොට  ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියපු ෙදයක් තිබුණා. ෙමොකක්ද ඒ? එතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, හම්බන්ෙතොට වරාය පාඩු ලබන වරායක්ය 
කියා.  ''ෙම් වරාය අනිවාර්යෙයන්ම පාඩු ලබන වරායක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වරාය කිසිෙසේත් නැව්  එන්ෙන් නැති 
වරායක්. ෙම්ක පිහිනුම් තටාකයක්.  ෙම්ක වැඩක් නැහැ. ගල් 
තිෙයනවා. ෙම්කට නැව් එන්න බැහැ'' කිව්වා. ෙම්කයි පැහැදිලි 
ෙලස කිව්ෙව්. එෙහම කියපු  ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකටද දැන් 
ලැහැස්ති  ෙවන්ෙන්? ෙඩොලර් මිලියන තුන්සිය හැටක් වියදම් කර  
ෙම් වරාෙය් ෙදවන අදියර අවසන් කර තිෙබනවා. ෙතල් 
පිරිපහදුවක් තිෙබනවා. ෙම් ෙවනෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 1.1කට 
ෙම් වරාය විකුණන්න අවශ්ය කරන සියලුම පිඹුරු පත් හදා 
අවසානයි. [බාධා කිරීමක්]  සියයට හැත්තෑවක්. හම්බන්ෙතොට 
වරාය විකුණන්න දැන් පිඹුරු පත් සූදානම් කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙම්වා 
ගැන කථා කරන්න. සුදු අලිෙයක් කියපු වරායට වියදම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 360යි. ෙඩොලර් බිලියන 1.1කට 
ෙම්ක විකුණනෙකොට ෙඩොලර් මිලියන හයසියයක, හයසිය 
පණහක ලාභයක් ලැෙබනවා. හැබැයි ලාභය ලබා  ගත්තාට  
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් රෙට් අනාගත දරුවන්ට අයිති  ෙවන්න 
තිෙබන රාජ්ය ෙද්පළක් විකුණාෙගන  කෑමකට ලක්වනවා. 
ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය.  ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් දරුවන්ට 
ෙම්ක බලපානවා. අනිවාර්යෙයන්ම රැකියා අවස්ථාවක් ෙදන්න 
තිෙබන තැනක්. ඒ පෙද්ශය දියුණු ෙවන්න තිෙබන පබල 
සාධකයක්. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ෙකළින් කථා කරන නිසා 
මා හිතනවා ෙම් ගැන කථා කරාවි කියා.  ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්න සෙහෝදර ඇමතිතුමනි. එක පැත්තකින් ඒක විකුණන්න 
යනවා.  

 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය 

ගැන බලමු. ෙකොළඹ වරාෙය්  අපට තිෙබන්ෙන් ජයබහලු 
පර්යන්තය විතරයි. ජයබහලු පර්යන්තය ගැන අපට ඉදිරියට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියන්න බැහැ. ජයබහලු පර්යන්තයට  ඇතුළු 
කරන්න පුළුවන්  නැව් ෙනොෙවයි,  අද ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන්. ඒවා විශාල නැව්. එවැනි නැව් ෙගන්වා ගන්න අපට 
තිෙබන එකම පර්යන්තය තමයි  නැ  ෙඟනහිර පර්යන්තය.  හැබැයි 
විෂය භාර ඇමතිවරයා දන්ෙන්ත්  නැහැ, නැෙඟනහිර පර්යන්තය  
විකුණන්න අවශ්ය කරන වැඩ බිම හදා අවසානයි.  නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය විකුණන්න අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සියයට සියයම 
හදලා ඉවරයි. ෙම්ක තමයි අද එක පැත්තකින් සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

 
අෙනක් පැත්ෙතන් හම්බන්ෙතොට  වරාය විකුණනවා. ෙම් 

පැත්ෙතන් ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය විකුණනවා. 
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අෙනක් පැත්ෙතන් මත්තල   ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විකුණනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා ෙම් ෙවනෙකොට ගැණුම්කරුෙවෝ 
විධියට සමාගම්  දහ අටක්,  විස්සක් ඇවිත් තිෙබනවා.  මම 
හිතන්ෙන් ඒ සමාගම් කුරුල්ෙලෝ අල්ලන සමාගම් ෙවන්නට ඇති.  
අපි ෙසොයා බලන්න  ඕනෑ, ඒ සමාගම්  කු රුල්ෙලෝ අල්ලන 
සමාගම් ද කියා. ඇයි? ලංකාව ෙම්ක රාජ්ය ෙද්පළක් හැටියට 
පාවිච්චි කරනෙකොට ගුවන් යනාවලට එන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කුරුල්ෙලෝ අස්ෙසේ යන නිසාය  කියනවාෙන්. 
ෙමොණරු යනවාලු. ෙමොණරු යන ජාත්යන්තර  ගුවන් ෙතොටුපළ 
විකුණන්න යනෙකොට ෙලෝකය පිළිගත් ආයතන දහ අටක් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමාට  තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
විනාඩි පහයිද? ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා නම් හරි හිතවත්. 
ෙලෝකෙය් පබල රටවල පබල මූල්ය සමාගම් ෙම් රටට ඇවිත් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගන්න හදනෙකොට,  ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කුරුල්ෙලෝ හදන  ෙකොම්පැනිද කියා මා ඇහුෙව් ඒකයි. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙමොණරු හදන ෙකොම්පැනිද? නැහැ. විකුණන්නට 
ඕනෑ වුණාට පස්ෙසේ,  විකුණා විනාශ කරන්නට  ඕනෑ වුණාට  
පස්ෙසේ  ඒ ගැන මතයක් ෙපොෙළොව තුළ පැළ කරනවා. ඒ මතය 
ෙපොෙළොව තුළ පැළ කරලා,  ඒක උඩට අර ෙගන තමයි විකුණන්න 
පුළුවන් වටපිටාවක්  සකස් ෙකෙරන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් විධියට 
ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් 
කරන්නට  ඕනෑ. 

 
මම ෙම් අය වැය ෙපොත ෙහොඳට කියවා බැලුවා.  මෙග් ඥාති 

සෙහෝදර ගරු විජිත් විජයමුනි ෙසොයිසා  ඇමතිතුමනි , ෙම්ෙක් මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබන ස්වභාවය ගැන මම බැලුවා. ෙම්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකතු ෙවලා හදපු 
හවුල් ආණ්ඩුවක්. එතෙකොට ඒ හවුල් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරන මැති ඇමතිවරු ඉන්නවා.  මම 
බැලුවා, ෙකොෙහොමද ෙම්ක ෙබදලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  
ජනාධිපතිතුමා  තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. අගමැතිතුමා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. මුදල් ඇමතිතුමා රවි  කරුණානායක 
මැතිතුමායි. ඉතින් එතුමා තමයි ෙබදන්ෙන්. ෙම්ක යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් නම්,  හැන්ෙදන් ෙබදන ෙකොට යූඑන්පීයට එකයි,       
ශී ලංකා එකට එකයි කියා  සමබරව ෙබදන්න ඕනෑ. එෙහම ෙන් 
ෙබදා ගන්න ඕනෑ.  දැන් ෙම්ෙකදි යුඑන්පීයට හැන්ෙදන් ෙබදනවා. 
ශී ලංකා එකට මිට දමලා මිට ගසනවා.  එක්ෙකො කන් හැන්ෙදන් 
ෙබදනවා. හැන්ෙද් ෙපොල්කට්ට තිෙබන පැත්ෙතන් යූඑන්පී එකට 
ෙබදනවා;  ඒ හැන්ෙද් මිට දමලා ශී ලංකා එකට මිට ගසනවා.  
එෙහම ගසපු හින්දා තමයි - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඊළඟට අපි බලමු. සමෘද්ධි අමාත්යාංශය ගැන. සමෘද්ධි 
අමාත්යාංශය බිහි කෙළේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය්දීයි. අපි ඇත්ත 

කියන්න ඕනෑ. එතුමියෙග් ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්දී 1994දී තමයි 
සමෘද්ධි අමාත්යාංශය බිහි කෙළේ.  එතෙකොට ඒ අමාත්යාංශය භාරව 
හිටපු ඇමතිතුමා තමයි එස්.බී. දිසානායක  මැතිතුමා. දැනුත් එතුමා 
ඇමතිතුමා. දැන්  සමෘද්ධිය කියන නමත් අයින් කරලා. නමත් 
අයින් කරලා අෙන් ෙම් ෙපොෙත් රුපියල්  ෙදකක්වත් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිවරයාට ෙවන් කරලා නැහැ.  ඊළඟට අෙප් රංජිත් 
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය - විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය- තිෙබනවා. ඒ 
අමාත්යාංශයට ෙම් අය වැෙයන් ෙමොනවාවත් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවාද කියා බලන්න. විදුලිය දිගු කරන්න, ටාන්ස්ෙෆෝමර් 
අදින්න, ගාමීය විදුලිබල ෙයෝජනා කම ආදියට කීයක්වත් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවාද බලන්න. නැහැ, එතුමාටත් කීයක්වත් ෙවන් 
කරලා නැහැ. එතුමාත් ඉවරයි.  

 
ඊළඟට, අෙප් පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය නිමල් 

සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන බැලුෙවොත්, බස්  
ෙගෙනන්න, ෙකෝච්චි දමන්න, ෙර්ල් පීලි හයි  කරන්න, දකුණට 
දුම්රිය මාර්ගයක් හදන්න, monorail ගැන ෙහෝ ෙමොකුත් ගැන  
නැහැ. එෙහම පිටින්ම එතුමාවත් අයින්  කරලා දමලා.   

 
ඊළඟට, අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 

ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාෙග් කට ෙපොඩ්ඩක් හයිය නිසා 
ෙපොඩ්ඩක් සලකලා තිෙබනවා. ඊළඟට  නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය  පුහුණු අමාත්ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාත් අවශ්ය 
තැනට දමලා තිෙබනවා. ඊළඟට   පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්ය ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා; ඒ කාලෙය්ත් හිටපු අෙප් 
ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් ෙන්. එතුමාටත් ෙදයියන්ෙග්ම පිහිටයි.  
එතෙකොට ඉතින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ට ෙම්  
Budget ෙපොත කිහිල්ෙල් ගහෙගන ගිහිල්ලා  තමයි ෙපන්වන්න  
ෙවන්ෙන්. ෙමොනවාද ඇමතිතුමා හම්බ   වුෙණ් කියා ඇහුවාම, 
"ෙමොකුත් නැහැ මල්ලිෙය්,  දීලා නැහැ" කියා තමයි කියන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ඒකාබද්ධ ආණ්ඩුව, යහපාලන ආණ්ඩුව උඩින් අයිසින් ෙක්ක් 
එකක් වෙග් ෙපනුණාට යට තනිකරම  පුස් ෙක්ක් එකක් වාෙගයි. 
ඒෙක් කැරෙපොත්ෙතො ඉන්නවා. උඩින් අයිසින් පාර දමලා 
තිෙබනවා, දැක්කම ලස්සණයි, කන්න හිෙතනවා. කෑෙවොත් 
වමාරන්න ෙවනවා. ඇයි? යට අවුරුදු  ගණන් පරණ ෙවච්ච ෙක්ක් 
එකක් වාෙගයි. ඇතුෙළේ කචල්. එළියට එන්ෙන් නැහැ. එළියට 
එන්න නම් 2017 ලබන්න ඕනෑ. එළියට ඇවිල්ලා, නත්තල් සීයා 
ෙගනාපු තෑගි  ටික  ලැෙබන්න ඕනෑ.  අන්න එතෙකොට තමයි, 
රෙට් මිනිස්සුන්ට නියම තත්ත්වය ෙපෙනන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාටත් ෙම් අය 

වැය බලපානවා.  ඔබතුමාටත් ෙම් අය වැෙයන් ජීවත්  ෙවන්න 
බැහැ. ඔබතුමාෙග්ත් බදු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් 
වාහනයටත් කාබන් බද්දක් ගහලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දවිඩ 
ජාතික සන්ධානය හැටියට අපිත් එක්ක   ෙකළින් හිටගන්න 
එන්නය කියා.  ෙම් රජය ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවන බදුබර 
සහ අනිකුත් පශ්නවලදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි මහින්ද 
රාජපක්ෂත් එක්ක නැඟී සිටිනවාය කියන එක ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.37] 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   මා ෙබෙහවින්ම සතුටු 

ෙවනවා,  අෙප් හිටපු  ඇමතිවරයකු වූ ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන  
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසු කථා කරන්නට ලැබීම ගැන. ඒ 
වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම ෙපරළන්න බැරි ෙවච්ච ආණ්ඩුවක් 
ෙපරළන්නට සහෙයෝගය දුන්නා වාෙග්ම, මෙග් ඉදිරිෙයන් ඉන්න 
ගරු  නාමල්  රාජපක්ෂ  මන්තීතුමාෙග් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු 
බිඳ දමපු, හිටපු අමාත්යවරයකු ෙමන්ම  වත්මන් මන්තීතුෙමකුෙග් 
කථාෙවන් පසුව 2017 වර්ෂෙය් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව යමක් 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

 
අද අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ 

නඟන්නට අපි එක පැත්තකින් ශක්තිය අරෙගන කටයුතු කරන 
විට ඒ ශක්තියට ශක්තියක් දුන්නා ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
වැනි හිටපු අමාත්යතුමන්ලා. එතුමන්ලා අමාත්යාංශ තුළ කළ 
කාර්ය භාරය නිසා තමයි ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟන්නට රෙට් ජනතාව අපට බලය දුන්ෙන්.  

 
මට සමහර ෙවලාවට හිෙතනවා අෙප් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමන්ලා හිටපු ගමන් අහනවාද දන්ෙන් නැහැ කියලා, 
"උඹලා හරියට අමාත්යාංශ කළා නම් මෙග් තාත්තාත් අපිත් තවම 
ෙම් රෙට් පාලනෙය් ඉන්නවා ෙන්ද?" කියලා. සුහද සාකච්ඡා 
කරන විට ඒ වාෙග් කාරණා අහනවා ඇති කියලා හිෙතනවා. ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කෙළේ එතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් සියලු ෙද්වල් අංගසම්පූර්ණව හදපු ආණ්ඩුවක් 
හැටියටයි. ඔබට අමතකයි අවුරුදු 20ක් ෙම් රෙට් පාලනෙය් හිටපු, 
ආණ්ඩු කළ අමාත්යවරුන්, මන්තීවරුන් හැටියට- [බාධා කිරීමක්] 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඇත්තටම මම තමුන්නාන්ෙසේට 
උත්තර ෙදන්න නම් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
ආසනයට ඇවිල්ලා ඔබතුමා අහන පශ්නයක් අහන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඇත්තටම ෙම් සභාව තුළ ඒ 
වාෙග් විනයක් හදන්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ පාෙද්ශීය සභාෙවන් 
ආවාට ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් තත්ත්වයට 
වැෙටන්නට එපා. ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව. ඔබතුමා සෙහෝදර 
මන්තීවරෙයක් හැටියට හිතලා මම කියන්ෙන්, "ඔබතුමා ඒ වාෙග් 
පහත් තත්ත්වෙයන් හැසිෙරන්නට එපා" කියා. ෙමොකද, අපිත් ඔය 
විධියට හැසිරිලා ඉදිරියට යන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා- 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මම අෙප් ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමාට කියන්ෙන්, අපි 

එතුමාෙගන් ඇහුෙව්-  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්. 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමා කියන එකට උත්තර ෙදන්නයි හදන්ෙන්. එතුමන්ලා 

ඒ කාලෙය් තමයි සභාපතිකම් කෙළේ. එතුමා දන්නවා සන්ධානය- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එතුමා එක පැත්තකින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද ගැන 

දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ 
මන්තීවරෙයක් හැසිරිය යුතු ආකාරය ගැන දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] හිටපු කීඩා අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තුළ 
කළ කාර්ය භාරය අපි අගය කරනවා වාෙග්ම ඔබතුමාටත් යම්කිසි 
කාලයක වැරදුණා. ඔබතුමාටත් ඒ අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය 
කිරීමට ෙනොදුන් බවට ඔබතුමා සාක්ෂි දරාවි. ඔබතුමාෙග් පුටුෙව් 
ඉඳිමින් ඔබතුමාට ඒ අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරන්නට- [බාධා 
කිරීම්] 

 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා මෙග් 

ෙද්ශපාලන ගුරුවරෙයක් හැටියට මම දකිනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකද, 2011 වර්ෂෙය් පළාත් පාලන මැතිවරණය අපට අමතක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපතිවරෙයක් හැටියට නිෙයෝජනය කරලා, එදා ඒ පාලනයට 
විරුද්ධව මුලින්ම උඩුගම් බලා පීනන්නට කටයුතු කෙළේ අපියි. ඒ 
උඩුගම් බලා පිහිනීෙම් පධාන අරමුණ වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟීම. අද අපි ඒ අරමුණ ජය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒක තමයි මම මුලින් සඳහන් කෙළේ. ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමන්ලාෙග් පසුගිය පාලන කාලය තුළ, 
ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් පාලන කාලය තුළ ඒ සියල්ල සිද්ධ කරලා 
තිබුණා නම් අද තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙව්චනය කරන්නට, 
සමාජයට විෙච්චනය කරන්නට ෙද්වල් නැති ෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා දන්නා ආකාරයට  

2017 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 71ෙවනි අය වැය 
ෙල්ඛනය, දින 100 ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙල්ඛනයත් ඇතුළත්ව. 
ඉතිහාසය දිහා බලන විට අය වැය ෙල්ඛන 71ක් අපි ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුණත් අය වැය ෙල්ඛන 69කම තිෙබන්ෙන් අය වැය 
හිඟයක්, ඌනතාවක්. නමුත් 1954 සහ 1955 වර්ෂවල එම්.ඩී.එච්. 
ජයවර්ධන මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛන 
ෙදක අය වැය අතිරික්තයක් ඇතිව ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. අපි කවදාද ෙමවන් මුදල් අතිරික්තයක් සහිත 
අය වැය ෙල්ඛනයක් අෙප් රටට ලබා ෙදන්නට කටයුතු 
කරන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම නවක මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මම 
කනගාටු ෙවනවා අෙප් රෙට් අනාගතයට අවශ්ය කරන සම්පත් 
ලබා ෙදන්නට, හයිය ෙදන්නට, ශක්තිය ෙදන්නට එදා හිටපු 
රජයන්ට ෙනොහැකිවීම පිළිබඳව. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර 

අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන කාරණා 
සම්බන්ධව, -මම අවස්ථාවක් කර ගන්නවා ෙම් 08ෙවනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංයුතිය දිහා බලන විට- සහ ෙම් ආණ්ඩුව 
සම්බන්ධව අද සමාජය පමණක් ෙනො ෙවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
විෙව්චනාත්මකව බලනවා නම්, ඔබ හිතනවා ඇති ඒ අපි කරන 
අඩු පාඩු නිසා කියලා. නැහැ. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්ත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් මැති ඇමතිවරු එකතු 
ෙවලා තමයි අද ෙම් යහ පාලන රජය  ෙගොඩ නඟලා තිෙබන්ෙන්. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, TNA එෙක් මන්තීතුමන්ලාත්, අනික් 
පක්ෂවල මන්තීතුමන්ලාත් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටිනවා.  

 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින ෙපොල් ගැසීෙම් කණ්ඩායම ආණ්ඩුව 
තුළ සිටිමින් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන ෙලෝකෙය් එකම 
කණ්ඩායම බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා කරන ෙකොට ෙම් අය 
නැඟිටින්ෙන් විපක්ෂෙය් ෙම් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන 
කණ්ඩායමක් හැටියටයි. එවන් භාරදූර කටයුත්තක යන ආණ්ඩුවක් 
අෙප් අගාමාත්යතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවන ෙකොට 
සාර්ථකව ෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප අද ජනතාවට සහන 

රැසක් ලබාෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
ෙමතැන ඉන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කෑ ගහලා, කෑ 
ගහලා  එළියට ගිහින් ඇ ෙඟ් අමාරුවට පැ රසිටෙමෝල් ෙපත්තක් 
ෙබොනවා ඇති. එදා ඒ අය ඒක රුපියල් තුනකටයි ගත්ෙත්. අද 
පැරසිටෙමෝල් ෙපත්තක් රුපියලයි ශත තිහක් දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් ගැන ජනතාව දන්නවා.  

 
පැරසිටෙමෝල් ෙපත්ෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙවන ෙකොට 

අත්යවශ්ය ෙබෙහත් වර්ග 48ක මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ජල ගාස්තුව වැඩි කරන්න කථා කරපු එක ගැන 
නම් එතුමන්ලා කථා කරනවා. තමන්ෙග් අපහසුතාව වහ ගන්නයි 
එතුමන්ලා ඒ ෙද්වල් කියන්ෙන්. හැෙමෝම අෙප් ආණ්ඩුව  කරපු 
ෙද්වල් භුක්ති විඳිනවා. හැබැයි රටට, ජනතාවට ෙපන්වා ෙදන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ 
කියායි;   ෙම් අය වැෙයන් ජනතාවට සහන ලැබිලා නැහැ කියායි. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා අප විෙශේෂෙයන්ම ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 

ව්යවසායකයන් දිරිගැන්වීම සඳහා ෙමම අය වැය තුළින් ලබාදී 
තිෙබන සහන ෙදස බලන්න. ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්ෙග් ව්යාපාර ෙක්ෂේතය පුළුල්ව ෙගන 
යන්න අප ඔවුන්ට ශක්තියක් ෙදනවාය කියන කාරණය ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව දුටු නිසා ඒ අයත් රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් 
අපට ලබාදී තිෙබනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට සෘජුවම දායකත්වයක් 

ෙදන කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත හිමියන් ෙවනුෙවන් 
විශාල වශෙයන් ණය පහසුකම් ලබාෙදන්න ෙමවර අය වැෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙවෙළඳ පිරිවැටුම් රුපියල් මිලියන 25 සිට 
රුපියල් මිලියන 250 අතර සහ ෙසේවක සංඛ්යාව 10ත් - 50ත් අතර 
වන ව්යවසායකයන් ෙවනුෙවන්  සියයට 50ක සහනදායී ෙපොලී 
අනුපාතයක් මත ණය ලබාෙදන්න ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. ඔවුන්ට මුදල් අවශ්යතාව තිෙබනවා. තම 
කර්මාන්තය තවත් පුළුල් කරලා, ෙම් ආර්ථිකයට දායකත්වයක් 
ෙදන්න හැකියාව තිබුණත්, ඔවුන්ට මූල්ය පශ්නය තිෙබනවා. එය 
දුටු අෙප් රජය ඒ සඳහා අවශ්ය කරන සහනය ඔවුන්ට ලබාෙදන්න 
කටයුතු කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප කථා කරන කාලය  

අඩු ෙවනවා. ඒ ෙමොන ෙදෝෂයක් නිසාද කියා මා  දන්ෙන් නැහැ. 
කථා කර ෙගොස් පසුව ෙසොයා බලන විට අප කථා කර තිෙබන්ෙන් 
විනාඩි හයයි;  එක්ෙකෝ විනාඩි හතයි.  එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද 
කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් දුන්නා.   
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අප පසුව විපරම් කරන ෙකොට විනාඩි දහයක් කථා කර නැහැ.  

 ෙමොකද, අෙප් කථාව පටිගත ෙවනවා ෙන්. ඒ පටිගත වන කාල 
සීමාව බලන ෙකොට අපට විනාඩි අටක් වැනි කාලයක් තමයි 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ, විනාඩි ෙදකක් කවුද 
ගත්ෙත් කියා. නමුත්, එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පසු ෙපළ 
මන්තීවරු හැටියට ෙමය අපට වුණු අසාධාරණයක්. ගරු නි ෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙම් කථාෙවන් පසුව ෙව්ලාව බලලා 
මම ඉදිරිෙය්දී එය ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ෙවෙළඳ පිරිවැටුම මිලියන 250 සිට රුපියල් මිලියන 750 

අතර වන සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් සඳහාත් සියයට 
25ක ෙපොලී සහනයක් මත ණය ලබාෙදන්න ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළින් ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. ෙමම අය වැෙය් සඳහන් 
වන ඊළඟ කාරණය තමයි නිවාස ව්යාපෘති. පසු ගිය කාලය තුළ 
නිවාස අමාත්යාංශය භාරව සිටි ඇමතිවරු කටයුතු කළ හැටි අප 
දැක්කා. ඔවුන්  තමන්ෙග් සුඛ විහරණය සඳහා පමණයි කටයුතු 
කෙළේ. ඔවුන් ෙම් රෙට් ජීවත් වන, නිවසක් නැති අහිංසක 
මිනිසුන්ට නිවාසක් හදා ෙදනවා ෙවනුවට කෙළේ ඔවුෙනොවුන්ෙග් 
පරම්පරාවට අවශ්ය කරන්නා වූ ඒ සම්පත ලබාදීමයි. ඒ හැර ඔවුන් 
ෙවන ෙදයක් කෙළේ නැහැ. ෙම් අය වැය තුළින් පසු ගිය වර්ෂයට 
වඩා වැඩි නිවාස සංඛ්යාවක් හදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
රුපියල් ලක්ෂ පෙහේ නිවාස ණය පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට 
ලබාෙදන්න  කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්වා අද අෙප් රෙට් දුක් 
විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් තමයි කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අද 
ෙබොෙහෝෙදනා ෙම් ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. "ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය වැටිලා, රට ෙගොඩගන්න බැහැ" කියන කාරණය 
නිකම් මවා පාමින් ඉදිරිපත් කරනවා. එම නිසා මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. එදා ඔබට කරන්න 
බැරි වුණු ෙදය අද අපට කරන්න ඉඩ ෙදන්න.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රුපියල් ලක්ෂෙය් ණය 

නිවාස 250,000කට ලබාෙදන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, මා නිෙයෝජනය 
කරන ඌව පළාෙත් හා වතුක රෙය් සිටින අෙප් දමිළ ජනතාවට 
නිවාස 50,000ක් හදන්න අවශ්ය මුදල් පමාණය ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දමිළ මන්තීවරෙයකු 

හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, වතුකරෙය් ඉන්න ජනතාවට විශාල අඩු 
පාඩුකම් රැසක් තිෙබන බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව තත්පර 

කිහිපයක් ලබා ෙදන්න.  
 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක තීරයක් හැටියට නම් කරලා අධිෙව්ගී 

මාර්ගයක් ඌව පළාතට ලබා දීම ෙවනුෙවන් ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[අ.භා. 2.48] 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙදවැනි අය වැෙය් ෙදවැනිවර 
කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මටත් කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව.  

 
දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික සැලැස්මක් ඇතිව, දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික 

කළමනාකරණයක් ඇතිව ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් හැටියටයි මා 
ෙම් අය වැය ගැන දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ෙමවර අය වැෙයන් 
ආදායම ඉහළ නංවන කමෙව්ද ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. වියදම 
අඩු ෙනොකර, එෙසේම පවත්වා ෙගන යමින්, ණය ෙගවමින්, 
ආදායම් වියදම් පරතරය අඩු කර ගැනීම සඳහා ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා ඇත්තටම ඒ පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ 
වනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග්ත් නව ගමන් ම ෙඟ් ඉදිරි දැක්මක්, සාර්ථක 
අනාගතයක් තිෙබන බව ෙම් අය වැය දිහා බලන ෙකොට  අපට 
ෙපෙනනවා.  

 
පවතින ආණ්ඩුවට හැම ෙවලාෙව්ම ජනපිය තීන්දු තීරණ 

ගන්න බැහැ. රෙට් ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම් කමෙව්ද තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අපි අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ යම් ක්ෙෂේතවලට බදු 
වැඩි කර ගැනීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ලංකාව ආසියානු කලාපෙය් අඩුෙවන්ම බදු අය කරන රටක් 
හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අතින් අෙප් රට පාකිසත්ානයට 
වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. ඒ නිසා රෙට් සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, රට දියුණු ෙවන්න, -රට දියුණු ෙවනවා කියන්ෙන් රෙට් 
ජනතාව දියුණු ෙවනවා කියන එකයි.-  රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම් 
තත්ත්වය ඉහළ යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා නිවැරදි දැක්මක් ඇතිව 
ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක් හැටියටයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙදනා හැමදාම 

කථා කරනවා, අත්යවශ්ය ආහාරවල මිල ගැන. අපි සන්ෙතෝෂ 
වනවා, අත්යවශ්ය ආහාර 25ක මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා 
ෙම් රජය කටයුතු කර තිබීම ගැන. විෙශේෂෙයන් 2015 වර්ෂය හා 
2016 වර්ෂය සංසන්දනාත්මකව බලද්දී, කට්ටා කරවල මිල 
රුපියල් 2.50කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; වියළි මිරිස්වල මිල තමයි 
සෑෙහන පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් අත්යවශ්ය 
ආහාර 25ක මිල ස්ථාවර කර ගැනීමට ෙම් රජයට හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවට අත්යවශ්ය ආහාර සහන 

මිලකට ලබා දීම සඳහා කමෙව්දය ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. දිවංගත ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් 
ඇමතිතුමා ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් තමයි 
ලක් සෙතොස  ආයතනය පළමු වතාවට ආරම්භ ෙකරුෙව්. ෙම් ලක් 
සෙතොස ජාලය අද රට පුරා ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. එහි හිටපු 

සභාපතිතුමා වන නලින් පනාන්දු මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙහොඳ 
ශක්තිමත් ජාලයක් ෙම් රට තුළ ඇති කර තිෙබනවා වාෙග්ම ෙම් 
අය වැෙයන්  ලක් සෙතොස ජාලාව තවත් ආයතන සියයකින් වැඩි 
කරන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම අවශ්ය ෙදයක්. 
ෙමොකද, අත්යවශ්ය ආහාරවල මිල පාලනය කරලා රෙට් ජනතාවට 
ලබා දීම සඳහා කමෙව්දය ඇති කරන්න ඕනෑ.  

 
ඊට අමතරව, ලක් සෙතොසට නිෙයෝජිත ලක් සෙතොස ආයතන 

8,000ක් රට පුරා ඇති කිරීමටත් ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි වසම් දාහතර දහසක් 
තිෙබනවා. හැම ගාම නිලධාරි වසම් ෙදකකටම ආසන්නව එක 
නිෙයෝජිත ලක් සෙතොස අෙළවි සැලක් ස්ථාපිත කරන්නටත්, ඒ 
ස්ථාපිත කරපු නිෙයෝජිත අෙළවි සැල් හරහා අත්යවශ්ය ආහාර 
පාලන මිලකට ජනතාවට ලබා  දීම සඳහාත් කමෙව්දය ඇති කර 
පතිපාදන ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒක ඉතා ෙහොඳ වැඩසටහනක් 
හැටියට මා දකිනවා. ජනතාවෙග් ආහාර, විෙශේෂෙයන් ශම 
බලකාෙය් ෙපෝෂණය ගැන මැදිහත් ෙවන්න එය ඉතාම ෙහොඳ 
කමයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය කිරි පිටි මිල ස්ථාවර 
කරන්නත්, ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ටින් මාළු රුපියල් 125ක 
මිලකට පවත්වා ගැනීම සඳහාත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් ජනතාවෙග් ශම බලකාෙය් ශක්තිය වර්ධනය කරගත 
හැකිවනවා ෙසේම ෙපෝටීන අවශ්යතාවත් සහන මිලකට සපුරා 
ගන්න පුළුවන් කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 
ෙබෙහත් සහන මිලකට ලබා ගැනීම සඳහා ඔසු සැල්,  ලක් 

සෙතොස ආයතනවලට අනුබද්ධිතව රටපුරා ඇති කරලා ඒ තුළින් 
සහන මිලකට සහ රෙට් පාලන මිලකට ඖෂධ ලබා ගැනීෙම් 
කමෙව්දය ෙම් රජය සැලසුම් කර තිෙබනවායි කියන එක අපි 
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
අපි දන්නවා, රටක ගමන් මඟ ෙවනස් කරන්න පුළුවන් 

ෙවන්ෙන් ශම බලකාය, මිනිස් බලකාය සහ මානව සම්පත 
සංවර්ධන ය කෙළොත් පමණයි කියලා. ෙම් අය වැය තුළින් මානව 
සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම පශංසනීයයි. ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් 
වැඩිපුරම විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්ෙන් විෙද්ශ ශමිකයින් හරහායි. 
ෙම් විෙද්ශ ශමිකයින්ෙගන් අද බහුතරයක් ඉන්ෙන් නුපුහුණු 
ශමිකයින්. නමුත්, ෙම් නුපුහුණු ශමිකයින් පුහුණු ශමිකයින් 
හැටියට පත් කර ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් පුහුණු ශමිකයින්ෙග් 
ෙසේවාව විෙශේෂ ෙසේවාවක් හැටියට ලබා ෙදන්න පුළුවන් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අයට විෙශේෂඥවරුන්ෙග් සහාය ලබා දීලා 
උපෙද්ශකත්වය ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් හරහා විශාල ආදායමක් රටට 
ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

 
අද අෙප් රෙට් ඉහළ ආදායම්, ඉහළ වැටුප් ලබා ගන්නා 

විෙශේෂඥ මට්ටෙම්, උපෙද්ශක මට්ටෙම් ෙසේවාවන්වල නියුතු 
වූවන් ඉන්ෙන් ඉතාමත්ම සුළු පතිශතයක්. අද අෙප් රෙට් තිෙබන 
අධ්යාපන කමෙය් තිෙබන යම් යම් වැරදි නිසාත්, ඒ වාෙග්ම 
වෘත්තීය අධ්යාපනයට අද දරුවන් ෙයොමු ෙනොවීම නිසාත් 
අධ්යාපනය සඳහා රජය විශාල වශෙයන් මුදල් වැය කළත්, ෙම් 
අධ්යාපන අවස්ථාවලින් අද අෙප් දරු දැරිෙයෝ උපරිම ඵල ලබා 
ගන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන්ෙන් ලකුණු පාදක කර ගත් 
අධ්යාපන කමයක්. ඒ නිසා ෙම් අධ්යාපන කමය ෙවනස් කරලා 
පතිසංස්කරණය කිරීම ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ සඳහාත් අද 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ෙගෝලීය රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට සරිලන, රෙට් ෙවෙළඳ 

ෙපොළට සරිලන විධියට අෙප් පාසල් පද්ධතිය තුළට අලුත් 
විෂයයන් ඇතුළු කිරීම සඳහාත් අද ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අධ්යාපනය තුළින් තමයි පවුලක්, සමාජයක්, රටක් 
හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. සනීපාරක්ෂාව, ජලය, විදුලිය වැනි 
මූලික පහසුකම්වත් ෙනොමැති පාසල් තවමත් අෙප් රෙට් තිෙබන 
බව අපි දකිනවා. ඒවා අවම කරන්නත් ෙම් අය වැය හරහා 
පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල තුළ 
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නිර්මාණශීලී ෙහොඳ ඉෙගනුම් පරිසරයක් තිබුෙණොත් තමයි 
දරුවන්ට අධ්යාපනෙයන් උපරිම පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා ඉෙගනුම් පරිසරය නිර්මාණය කරන්න 
“Smart Classroom” කියන  සංකල්පය පාසල තුළට හඳුන්වා 
ෙදන්න, විද්යාගාර හදන්න, පුස්තකාල හදන්න, අලුත් ෙගොඩනැඟිලි 
හදන්න ෙමවර අය වැෙයන් විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබන බව අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
2020 වනෙකොට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට ඇතුළු වන ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව වැඩි කරලා ඒ තුළින් උගත් උපාධිධාරින් වැඩි වශෙයන් 
බිහි කරන්නත් ෙමවර ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු වන්න බැරි "ඉෙසඩ් අගය" වැඩි දරුවන් 
සඳහා සහන ෙපොලියට ණය මුදලක් ලබා දීලා උපාධිය හදාරන්න 
අවශ්ය කමෙව්දය සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ගාමීය 
පාසල්වල විද්යාව, තාක්ෂණය සහ ඉංගීසි විෂයයන් උගන්වන 
ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, you have 

five more minutes. 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන්න වරම් ෙනොලැෙබන නමුත්, ෙම් 

"ඉෙසඩ් අගය" ඉහළින් ලබා ඇති දරුවන්ට ෙපෞද්ගලික ආයතන 
හරහා උපාධිය ලබා ෙගන ගෙම් පාසල්වල දරුවන්ට 
උගන්වන්නට  හැකි වන පරිදි, ඒ අයට සහන ෙපොලියට ලබා 
ගන්නට රුපියල් ලක්ෂ 5ක ණය කමයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. 
ෙම් ගුරුවරු ගාමීය පාසලක අවුරුදු 3ක් ෙසේවය ෙකරුෙවොත් 
රුපියල් ලක්ෂ 5ට කිසිම ෙපොලියක් ඔවුන්ෙගන් අය කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසාත් ෙමවර අය වැය ඉතා පගතිශීලී අය වැයක් හැටියට 
අපි දකිනවා.  

 
වෘත්තීය පුහුණුව සම්බන්ධෙයන් බැලුවත්, ෙයොවුන් 

ෙසේනාංකවලට, තරුණ ෙසේවා සභාවට වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා 
විශාල වශ ෙයන් ෙමවර අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ගුරු පුහුණුව සඳහාත් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට්  රජෙය් පාසල්වල පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික, අර්ධ 
රාජ්ය - semi-Government - පාසල්වල ෙසේවය කරන 
ගුරුවරුන්ටත් අගහාර රක්ෂණ කමය ඇතුළු වරපසාද ලබා දීමටත්, 
ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර පාසල් නියාමනය කරලා ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක් ෙම් රෙට් දරුවන්ට ලබා  දීම සඳහාත් ඉතා පශංසනීය 
ෙයෝජනා ෙමවර අය වැෙය් තිෙබන බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
මම තවත් කරුණක් මතක් කරනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු 

වූවන් සඳහා විෙශේෂ වූ අගහාර රක්ෂණය අවුරුදු 70 දක්වා දීර්ඝ 
කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත්ම පගතිශීලී පියවරක් හැටියට අපි 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම උපාධිධාරින්ට යම් කිසි 
පාෙයෝගික ව්යාපෘති හඳුන්වා ෙදන්න රුපියල් ලක්ෂ 15 දක්වා වූ 
ණය කමයක් හඳුන්වා දීලා අලුත් ව්යාපෘති, ව්යාපාර ආරම්භ 
කරන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මීට අමතරව ගෙම් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ආරම්භ කරන්න, 
ව්යාපාර ආරම්භ කරන්නත් සහන සලසා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු නිෙයෝජනය කරන එක ගමකට රුපියල් ලක්ෂ 10 
බැගින් ෙවන් කරලා ස්වයං රැකියා කරන අලුත් පරපුෙර් ස්වයං 
රැකියාලාභින් 350,000ක් අලුෙතන් හඳුන්වා ෙදන්නත් ෙමවර අය 
වැෙයන් පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එම නිසාත් ඉතාමත්ම 
පගතිශීලී අය වැයක් හැටියට අපි ෙමවර අය වැය දකිනවා.  

අද ගමක රාජ්ය නිලධාරින් රාශියක් ඉන්නවා. ගෙම් එක 
පැත්තක ගාම නිලධාරි ඉන්නවා. තවත් පැත්තක පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා නිලධාරිනිය ඉන්නවා. ෙවනත් ෙවනත් තැන්වල සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරි සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි ඉන්නවා. 
ෙකෙනකු ෙමොවුන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ගෙම් විවිධ 
තැන්වලට යන එක අවම කරන්න බහුකාර්ය ෙසේවා පියස් 1,000ක් 
හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා එක බහුකාර්ය ෙසේවා 
පියසකට රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. එය 
ඉතාම ෙහොඳ පියවරක්. ෙමොකද, ගාමීය ජනතාවට ෙකටි කාලයක් 
තුළ තමන්ට අවශ්ය ඒ ෙසේවාව ලබා ගන්න හැකි වන ආකාරෙය් 
ෙයෝජනා  සහ පතිපාදන ෙම් තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අද ලක්ෂ 13ක පමණ පිරිසක් රැකියාව ෙලස three-wheelers 

පදවනවා. ඉතාමත්ම අඩුෙවන් තමයි ඔවුන්ෙග් ශමය රෙට් 
පෙයෝජනයට ගන්ෙන්. අද ෙම් තරුණයන් three-wheelers ලක්ෂ 
13ක ඉඳෙගන සිටියත්, ඔවුන්ෙග් උපරිම ඵලදායීතාව ඔවුන්ෙග් 
පවුලට ලැෙබන්ෙනත් නැහැ; සමාජයට, රටට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා මම හැමදාම විශ්වාස කරපු ෙදයක් තමයි three-wheeler  
 එක ෙවනුවට පුංචි කාර් එකක් ලබා ෙදන්න යම්කිසි කමෙව්දයක් 
හඳුන්වා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය. ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් 
ආත්ම අභිමානය ඇති කරන්න පුළුවන්; ජීවිතවල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න පුළුවන්. අද ඒ වාෙග් ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අපි විශ්වාස කරනවා, ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ ෙම් රෙට් ශම 

බලකාෙයන්, මානව සම්පෙතන් උපරිම පෙයෝජන අරෙගන රෙට් 
ආර්ථිකයට, රෙට් දියුණුවට, රෙට් සංවර්ධනයට ඔවුන්ෙග් 
දායකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් බව. එවැනි ෙහොඳ ෙයෝජනා ෙම් 
අය වැෙය් අඩංගු ෙවලා තිෙබන බවත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොඩි නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  

පාග්ධන බද්ද - Capital Gains Tax - එක සියයට 10ක් අය 
කරන්ෙන් ලාභෙයන් මිසක් විකුණුම් මිෙලන් ෙනොෙවයි කියන ඒ 
නිවැරැදි කිරීමත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව 

ආර්ථිකය කළමණාකරණය කර ගත්ත, විෙශේෂෙයන්ම මානව 
සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉලක්ක සහගතව ෙගෙනන ලද 
ෙයෝජනා සහිත ෙහොඳ අය වැයක් ෙලස ෙම් අය වැය දකිමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරන අතර,  කාලය ෙවන් කරදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[3.01p.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, my State 

Minister, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
dealt with a variety of important features of the Budget 
that was presented by the Hon. Minister of Finance. I also 
would like to call this Budget "a Budget which enables 
economic prosperity with modernization of several 
sectors of the country".  

 
Despite the fact that there was a need for us to 

increase revenue by way of imposition of new tax 
measures, as a result of partly the International Monetary 
Fund conditions, what we have to appreciate is that there 

1107  1108 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

is absolutely no reduction in the development expenditure 
that we have embarked upon. We have, in fact, improved 
on the allocations for development expenditure from what 
had been allocated last year to a further greater amount.  

 
If we take the budget deficit, with revenues and grants 

in the range of Rs. 2,020 billion, the expenditure, of 
course, has been put at Rs. 2,645 billion. There is a 
difference in the deficit, but revenue-based fiscal 
consolidation to reduce the budget deficit to 3 per cent of 
GDP by 2020 is being projected. So, all in all, this is a 
very important feature of this Budget and we must 
congratulate the Hon. Minister of Finance for having 
presented such a Budget at a time when we were looking 
forward to stringent measures that might heap further 
burdens on the people.  

 
But, however, I regret that I had spoilt his party, in the 

meantime, by attempting to revise the water tariff and this 
has become somewhat of a controversial issue these days. 
In this regard, I must say that this morning, in the 
Cabinet, a decision was taken. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද උෙද් වරුෙව් 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ජල ගාස්තු සංෙශෝධනය පිළිබඳව දීර්ඝ 
ෙලස සාකච්ඡාවට භාජන වුණා. එහිදී තීරණයක් ගනු ලැබුවා, 
අමාත්යවරුන් තුන්ෙදනකුෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරලා, ඒ 
කමිටුව හරහා ජල ගාස්තු නැවත සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බැලීමක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ පිළිබඳව මෙග් සතුට පළ 
කර සිටිනවා.  

 
ජල ගාස්තුව නිර්ණය කිරීම පිළිබඳව කාරණා කීපයක් මා 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය ජල ගාස්තු නියම කිරීෙම්දී පධාන කාරණා කිහිපයක් 
උපෙයෝගී කර ගන්නවා. පළමුවැනි කාරණය, සෑම පුද්ගලයකුටම 
අවශ්ය කරන අවම ජල පමාණය ඔහුට දැරිය හැකි මුදලකට ලබා 
දීමයි. එය අෙප් මූලික අරමුණක් වනවා. ෙදවැනි කාරණය, 
විෙශේෂිත සමාජ ෙකොටස්වලට, එනම්, පාසල් දරුවන්ට, 
සමෘද්ධිලාභීන්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට ෙමම පතිලාභය 
සාධාරණ මට්ටමින් ලබාදීමයි. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට අපි වග 
බලා ගන්නවා. තුන්වැනි කාරණය, අනවශ්ය ෙලස ජලය භාවිත 
කිරීෙමන් සිදු වන ජල නාස්තිය අවම කිරීමයි. හතරවැනි කාරණය 
තමයි, කාර්මික සහ ෙවෙළඳ කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීෙම්දී අවම 
වශෙයන් ජලය නිෂ්පාදන වියදම ආවරණය කර ගැනීමට උත්සාහ 
කිරීම. ෙම් දක්වා අවස්ථා 13කදී ජල ගාස්තු සංෙශෝධනය කර ඇති 
අතර, ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ජල ගාස්තුව නිර්ණය කිරීම සඳහා 
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ඉහත දක්වන ලද 
කරුණු භාවිත කර තිෙබනවා. 

 
අවසන් වරට 2012දී ජල ගාස්තුව සංෙශෝධනය කරන ලද 

අතර, 2015දී නැවත එය සංෙශෝධනය කළ යුතුව තිබුණත්, ෙමම 
කාලය තුළදී මණ්ඩලෙය් නඩත්තු වියදම් සියයට 40 සිට සියයට 
50 දක්වා පමාණයකින් ඉහළ ෙගොස් ඇති නමුත්, එම වැඩි වීම 
සම්පූර්ණෙයන් පාරිෙභෝගිකයන් මත පැටවීමට මණ්ඩලය කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. වඩාත් ඵලදායි ෙලස ෙසේවකයින් ෙයොදවා ගැනීම 
මඟිනුත්, පාවිච්චි කරන විදුලිබල පමාණය අවම කිරීම සඳහා 
ෙයොදනු ලබන උපකම තුළිනුත් ඉහළ ගිය වියදම යම් පමාණයකින් 
අඩු කර ගැනීමට මණ්ඩලය සමත් වී තිෙබනවා. එෙමන්ම 
මණ්ඩලෙය් ආදායම් ෙනොලබන ජල පතිශතයද පසු ගිය වසර 3කදී 
සියයට 2කින් පමණ අඩු කර ගැනීමටත් මණ්ඩලය සමත් ෙවලා 

තිෙබනවා. තවද, ආදායම් ෙනොලබන ජල පමාණය ඉහළ යාමට 
පධාන ෙහේතුව වන ෙකොළඹ නගරෙය් පැරණි ජල නළ පද්ධතිය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම පිණිස දැවැන්ත ව්යාපෘතියක් ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙව් ආධාර ඇතිව කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ෙමම පියවරයන් ගනු ලැබීෙමන් පසුවද මණ්ඩලෙය් නඩත්තු 

වියදම් පියවා ගැනීමට එහි ආදායම සියයට 30 - 35 අතර 
පමාණයකින් වැඩි කරගත යුතුව තිබුණා. ඒ නිසා අකැමැත්ෙතන් 
වුවද ජල ගාසත්ු වැඩි කිරීමක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කළ යුතුව 
තිබුණත්, මා සඳහන් කළ පරිදි ඒ පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීමක් 
කරන්න අද උෙද් අමාත්ය මණ්ඩලය තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා.  

 
දැනට හඳුන්වා දී ඇති නව ජල ගාස්තුව 2016 ෙදසැම්බර් මස 

01 දින සිට කියාත්මක කිරීමට අපි දින ෙයොදා ෙගන තිබුණත්, ඒ 
පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීෙම්දී අපි යම් සංෙශෝධනයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ජල ගාස්තු වැඩි කිරීම යටෙත් මසකට 
ඒකක 15ක් දක්වා පරිෙභෝජනය කරන පවුලක මාසික ජල 
බිල්පත රුපියල් 310 සිට රුපියල් 540 දක්වා වැඩි කිරීමට අදහස් 
කර තිබුණා. එය නැවත සංෙශෝධනය කරනවාද කියන එක 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුව හරහා අපි තීරණය කරනවා. තවද, 
ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීම තුළ වුවද මණ්ඩලය සිය සමාජීය වගකීම් 
ඉටු කරලීම සඳහා පහත දැක්ෙවන පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

 
පළමුෙවනි පියවර තමයි, දැනට 100,000කට ආසන්න ජල 

සම්බන්ධතා සංඛ්යාවක් සමෘද්ධිලාභී නිෙවස්වලට සපයා ඇති 
අතර, ඔවුන්ෙග් ජල ගාස්තුෙව් කිසිම වැඩි වීමක් සිදු ෙනොකිරීම. 
ෙදවන පියවර, පාසල්වලට, පුණ්යායතනවලට, ෙපොදු ජල 
කණුවලට හා නාගරික වතු ජනාවාසවලට සපයන ජලය සඳහා 
ගාස්තු ඉතාමත් සුළු පමාණයකින් වැඩි කිරීමයි. 

 
තුන්ෙවනි පියවර තමයි, ගාමීය ජල ෙයෝජනා කම පවත්වා 

ෙගන යන පජා මූල සංවිධානවලින් අය කරන ගාස්තුව එක් 
ඒකකයකට රුපියල් තුනක් බැගින් ඉහළ නැංවීම.  

 
ජල ගාස්තු පිළිබඳව සඳහන් කිරීෙම්දී මාසික ෙසේවා ගාස්තුව 

ගැනද යමක් සඳහන් කළ යුතුයි. නිෙවස් සඳහා ෙමෙතක් රුපියල් 
50ක්ව පැවැති මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 250 දක්වා වැඩි 
කිරීමට පියවර ෙගන තිබුණා. එයත් නැවත සංෙශෝධනය 
කරනවාද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව අනුකමිටුව තීරණය කළාට 
පසුව ඒ පිළිබඳව දැනුම්දීමක් කළ හැකියි. ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල නිෙවස්වලට දැනට ලබාෙගන ඇති ජල 
සම්බන්ධතාවලින් පාවිච්චි කරනුෙය් මසකට ජල ඒකක 10ක් ෙහෝ 
15ක් වැනි පමාණයකි. තවද ජල සම්බන්ධතා 1,10,000ක් පමණ 
පමාණයක් පාවිච්චි කරනුෙය් මසකට ජල ඒකක එකක් ෙහෝ 
සමහර විට ඊටත් වඩා අඩුෙවනි.  

 
ජල සම්බන්ධතාවක් ලබාදීම තුළින් කිසියම් නිවසක් 

මණ්ඩලෙය් ජල සැපයුම් පද්ධතියට සම්බන්ධ වූ විට ඔවුන් 
ෙකොතරම් අඩුෙවන් ජලය පාවිච්චි කළද සමස්ත පද්ධතිය 
ෙමෙහයවා නඩත්තු කටයුතු කිරීමට මණ්ඩලයට සිදු ෙවනවා. 
එබැවින්, සෑම පාරිෙභෝගිකයකුෙගන්ම කිසියම් අවම මාසික ෙසේවා 
ගාස්තුවක් අය කිරීම අත්යවශ්යව පවතිනවා. තවද, විදුලිය සහ 
දුරකතන ෙසේවා සඳහා අය කරන ස්ථාවර ගාස්තුව සමඟ 
සැසදීෙම්දී ෙමම ස්ථාවර ගාස්තුව තවමත් ඊට වඩා අඩු මුදලක් 
බවද ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
සාමාන්යෙයන් පස්ෙදනකු සිටින පවුලකට මාසිකව අවශ්ය 

වන උපරිම ජල පමාණය ලීටර් 15,000ක් ෙහවත් ඒකක 15ක් 
පමණ වන බවට අපි නිර්ණය කරලා තිෙබනවා. ෙමම ජල ගාස්තු 
කමය සකස් කර ඇත්ෙත් ෙමම පමාණය සහනදායී මුදලකට ලබා 
දීමටත්, ඊට වඩා වැඩිෙයන් ජලය පාවිච්චි කළෙහොත් අධික මුදලක් 
ෙගවීමටත් සිදුවන අන්දමටය. ෙම් තුළින් ජල භාවිතය යම් දුරකට  
අඩු කිරීමටත්, යම් පිරිමැස්මක් ලබා ගැනීමටත් අප 
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. දැනට එක් ජල ඒකකයක් නිෂ්පාදනය 
කිරීම සඳහා මණ්ඩලයට රුපියල් 48ක මුදලක් වැය වන අතර 
ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන් පසුව වුවද එක් ඒකකයක් සඳහා 
ලැෙබන ආදායම රුපියල් 38ක් පමණ වනවා. එයද  තවදුරටත් 
සංෙශෝධනය ෙවන්නට ඉඩ ඇති බවද මා කියා සිටිය යුතුයි.  

 
ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුව සාමාන්ය නිවසක ජල බිල්පත් 

රුපියල් 250කින් ඉහළ යා හැකිව තිබුණ ද, ඒ පමාණයත් අඩු 
කිරීමට අපට හැකි ෙව්විය කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඉහත 
සඳහන් කළ අන්දමට ජල ගාස්තු සංෙශෝධන කටයුතු කළ යුතුව 
ඇත්ෙත් ජල සැපයීම සඳහා වන නඩත්තු මුදල පියවා ගැනීමටය.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පානීය ජලය සපයනවා 

කියලා කියන්ෙන් අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් සපයනවා වාෙග් 
ෙනොෙවයි.  

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

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay. ෙටලිෙකොම් පද්ධතිෙයන් සංඥා විතරයි පවාහනය 

ෙවන්ෙන්. නමුත් ජලය ෙතොග වශෙයන් නළ මාර්ගවලින් 
පවාහනය කරන්න සිදු වුණාම නඩත්තු ගාස්තුව අනිවාර්යෙයන්ම 
වැඩි ෙවනවා. විදුලි බිලට, ෙටලිෙෆෝන් බිලට ස්ථාවර ගාස්තුව 
හැටියට රුපියල් 300කට වැඩිෙයන් -සමහර ෙවලාවට රුපියල් 
400ක්, 500ක් වාෙග් ගණනක්- අය කරනවා. ජලය ෙගන යන නළ 
පද්ධතිෙය් නඩත්තු කටයුතු සඳහා තමයි අපි ඒ ස්ථාවර ගාස්තුව 
අය කරන්ෙන්.  

 
විෙශේෂෙයන්ම නළ මාර්ගෙයන් ෙතොග වශෙයන් ජලය 

පවාහනය කළත්, ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු  සඳහා වුණත් අපි 
ස්ථාවර ගාස්තුව හැටියට අය කරන්ෙන් රුපියල් 50ක් පමණයි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කලාපෙය් තිෙබන අෙනකුත් රටවල් එක්ක 
අෙප් රෙට්  ජල ගාස්තු සංසන්දනය කරල බැලුවාම අපට 
අනාවරණ වුණා, අෙප් රට තමයි පාරිෙභෝගිකයන්ට පිරිසිදු පානීය 
ජලය අඩුම මිලකට ලබා ෙදන්ෙන් කියලා.  ඒ උඩ තමයි අපට සිදු 
වුෙණ් ෙම් ස්ථාවර ගාස්තුව වැඩි කරන්න. නමුත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් අද ඉල්ලීම පරිදි අපි ඒ පිළිබඳව ෙම් 
අනුකමිටුව හරහා නැවත සලකා බැලීමක් කරන්න අදහස් කරනවා 
කියන එක  සතුටින් දැනුම් දී සිටිනවා.  

 
மதிப் க்குாிய தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எங்க ைடய க்கியமான ஒ  சில ேதைவப்பா கள் குறித்  
ன்ைவத்த ேகாாிக்ைககைள அைமச்சா் அவர்கள் 

கவனத்திற்கு எ த்  அவற்ைற இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லமாக நிைறேவற் வதற்கு ன்வந்தி ப்பைத 
யிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நீர்ப்பாசன 
அைமச்சேரா ம் இ  சம்பந்தமாக நான் கலந் ைரயா ேனன். 
குறிப்பாக லஹுகல, பாணம ேபான்ற பிரேதசங்கள் 
உள்ளடங்கலாக ெபாத் வில் பிரேதச மக்க க்கு மிக 

க்கியமாக கு நீர் பாவைனக்கும் நீர்ப்பாசனத் க்கும் 
ேதைவயாக இ ந்த ெஹடஓய நீர்த்ேதக்கத்ேதா  ேசா்த்  நீர் 
வழங்கல் திட்டெமான்ைற அறி கப்ப த் வதற்காக ஏறத்தாழ 
இ பதாயிரம் மில் யன் பாயிைன ெவளிநாட்  நிதி 

தவியின் லம் ஒ க்கித் த வதான ஒ  ெபா த்தப்பாட்ைட 
என் ைடய ேவண் ேகாளின்ேபாில் நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அறிவித்தி க்கிறார் 
என்பைதயிட்  நான் அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
அேதேநரம் இந்த விடயத்திேல நீர்ப்பாசன அைமச்சர் அவர்கள் 

எ த்த யற்சிக க்காக அவ க்கும் நான் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன்.  

 
அேதேபால, இன்ெனா  மிக க்கியமான விடயம் கிழக்கு 

மாகாணத்திற்குத் ேதைவயாக இ ந்த கித் ள், கம் ேபான்ற 
இரண்  வாவிகைள ம் இைணக்கின்ற திட்டமாகும். அந்த 

யற்சி ைககூ மள க்கு இ க்கின்ற . இந்த இரண்  ெபாிய 
நீர்த்ேதக்கங்கைள ம் ஒன்றாக இைணத்  ஒ  ெபாிய 
நீர்த்ேதக்கமாக மாற்றினால் அத டாக அந்தப் பிரேதசத்தின் 
நீர்ப்பாசனத் ேதைவகைள ம் ெவள்ளத் த ப்  
நடவ க்ைககைள ம் ெசய்  ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். 
ேம ம் வாைழச்ேசைன, பாசிக்குடா ேபான்ற 
பிரேதசங்க க்கான கு நீர் ேதைவக க்கும் ேசர்த்  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இந்த நீர்ப்பாசனத் திட்டம்  
அறி கப்ப த்தப்பட்டால் வசதியாக இ க்குெமன்பைத ம் 
இங்கு குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ உன்னிச்ைசக் 
குளத்தி ந்  இதற்கான திட்ட ேவைலகைள நாங்கள் 
ெசய் ெகாண்  ேபாகின்ேறாம். அதற்கு ன்  இ   
சாத்தியமாகுமாக இ ந்தால் இன் ம் குைறந்த ெசலவிேல 
வாைழச்ேசைன, பாசிக்குடா ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு 
எங்களால் கு நீைர வழங்க ம். குறிப்பாக, உல்லாசப் 
பயணிகள் கூ தலாக வ கின்ற பிரேதசங்களாக அைவ  மாறி 
வ வதா ம் அந்தப் பிரேதசங்களிேல சன ெநாிசல் 
கூ தலாகக் காணப்ப வதனா ம் மிக அவசரமாக 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல அறி கப்ப த்தவி க்கும் இந்த 
நீர் வழங்கல்  திட்டத்திற்கு கம், கித் ள் ேபான்ற இரண்  
நீர்த்ேதக்கங்கைள ம் இைணக்கும் திய யற்சி பாாிய 
உதவியாக அைம ெமன ம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

 
ஒட் ெமாத்தமாக பல க்கிய ேதைவப்பா கள் குறித்  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல அைமச்சர் அவர்கள் 
அறிவித்தி ப்பைதயிட் ம் அவ க்கு நான் நன்றி கூற 
ேவண் ம். குறிப்பாக, என் ைடய ேவண் ேகாைள 
ெசவிம த்  கல் ைன, சம்மாந் ைற ஆகிய இரண்  
நகரங்கைள ம் ந னமயப்ப த் வதற்கான திட்டமிடல் 
நடவ க்ைகக க்காக 200 மில் யன் பாய் ேமலதிகமாக 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அைத அ ப்பைடயாக ைவத்  
சிங்கப் ர் கம்பனிெயான்ேறா  அ  சம்பந்தமான திட்ட 
வைர கைளத் தயாாிப்பதற்கு பிரதம மந்திாியின் 
தைலைமயிலான ெபா ளாதார ெகாள்ைகக க்கான 
அைமச்சரைவ உப கு  தீர்மானித்தி க்கிற  என்பைத ம் 
நான் ெசால் யாக ேவண் ம். இ தியாக, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் கடந்த 
ேதா்த ன்ெபா  கிழக்கு மாகாண மக்க க்கு அளித்த பல 
வாக்கு திகள் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக  
நிைறேவற்றப்பட இ ப்பைதயிட்  நான் அரசாங்கத்திற்கும் 
நிதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் நன்றி கூறி, அமர்கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Namal Rajapaksa. You 

have sixteen minutes. 
 
[අ.භා. 3.17] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යහ පාලන 

ආණ්ඩුෙව් අය වැය දිහා බලන ෙකොට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ඒක 
මැතිවරණ කාලෙය්දී යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

''ෙවොක්ස්වැගන්'' සමාගම වාෙග්යි  කියන එකයි. ඒක අද එනවා, 
ෙහට එනවා, ඉක්මනින් පටන් ගන්නවා කිව්වා. කුරුණෑගල 
පැත්ෙත් තරුණෙයෝ ඇඳුමුත් මහෙගන, ඇප්ලිෙක්ෂන්ස් හදාෙගන 
ඒ සමා ගෙම් රැකියාවලට ඉන්ටර්වීව්ස් වලටත් යන්න ලෑස්ති ෙවලා 
හිටියා. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අය වැය, යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ෙවොක්ස්වැගන් ෙකොම්පැනිය වාෙග්යි. අය වැය කියන 
ෙබෝඩ් එක ලස්සනට තිෙබනවා. අය වැය ෙපොත ෙහොඳට පින්ට්  
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගිය පාරත් අවසානය වන විට අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ඉතුරු වුෙණ්, "ගරු කථානායකතුමනි" කියන කෑල්ල 
විතරයි. ෙම් පාරත් අපට ෙපෙනන විධියට අවසාන ෙවන ෙකොට 
ඉතුරු ෙවනවා නම් ඉතුරු ෙවන්න තිෙබන්ෙන්ත්, "ගරු 
කථානායකතුමනි" කියන වචන විතරයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට 

පතිපත්තියක් නැහැ. අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න සතියකට කලින් 
වැට් බද්ද වැඩි කරනවා. අය වැය ඉදිරිපත් කරලා පැය 48ක් යන්න 
කලින් ජල ගාස්තුව සියයට 30 - 35 අතර ගණනකින් වැඩි 
කරනවා. එෙහම වැඩි කරලා දවසක් යන්නත් කලින් ආපසු 
කමිටුවක් පත් කරනවා, වැඩි කරපු ගණන ෙවනස් කරනවාද, 
නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා "සරදිෙයල් අය 

වැයක්" ඉදිරිපත් කරන්නයි ආෙව්. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කළාම 
රට ෙහොල්මන් ෙවනවාය කිව්වා. හැබැයි, "සරදිෙයල් අය වැය" 
ඉදිරිපත් කරලා බලන ෙකොට ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුෙග්ම බදු 
බර ෙදගුණ තුන්ගුණ කරලා. ෙම් රෙට් සෑම නිෂ්පාදනයකටම 
ගහන බද්ද ෙදගුණ තුන්ගුණය දක්වා වැඩි කරලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 - 2017 දක්වා ෙම් 

ආණ්ඩුෙව් බදු වැඩි වීම ෙකොච්චරද? රුපියල් බිලියන 771ක් බදු 
වශෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවෙගන් අය කර ෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, අෙනක් පැත්තට ජනතාවට දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධාන සටන් පාඨය ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාල සීමාෙව් ගත්ත ණය 
ගැන කථා කිරීම. අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති-ඇමතිවරු ෙව්දිකාවක්, 
ෙව්දිකාවක් ගණෙන් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්,  
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ගත්ත බදු 
ගැනයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2005 වසෙර්දී මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා  ෙමරෙට් නායකයා ෙවනෙකොට ගත්තු ණය 
පමාණය  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් කියනවා 
නම්,  සියයට 102යි.  2015 වසෙර් එතුමා ෙම් රට භාර ෙදනෙකොට; 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පත් වූ නව ජනාධිපතිවරයාට ෙම් රට භාර 
ෙදනෙකොට  එම පමාණය  සියයට 70.7ක් දක්වා අඩු කරලා 
තිබුණා. හැබැයි, අද  2016 වන ෙකොට එම පමාණය  සියයට 77ක් 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ලබන අවුරුද්ෙද් අග ෙවනෙකොට 
එය සියයට 80 දක්වා වැඩි ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  
හැබැයි, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 102 ඉඳන් සියයට 70 දක්වා අඩු වුෙණ්,  
ෙම් රට තස්තවාදයත් එක්ක සටන් කරන විටයි. එතුමා වරාය 
හැදුවා; ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා;  අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා;  
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර හැදුවා.   

 
එදා රෙට් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. අද, ෙම් ණය 

පතිශතය ෙම් ආණ්ඩුෙවන් වැඩි කරෙගන තිෙබන්ෙන් එකම එක 
සංවර්ධන ෙයෝජනා කමයක්වත් කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිවයි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ණය ගන්නවා විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා  ෙමම මාස 18ක කාල 
සීමාව තුළ  රුපියල් බිලියන 771ක් වැඩිෙයන් බදු අරෙගන 
තිෙබනවා. මැතිවරණය කාලෙය් වුණු තවත් පධානම ෙපොෙරොන්දුව 

ෙමොකක්ද?  අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් - GDP - 
එෙකන්  සියයට 6ක් ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. 
පළමුෙවනි අවුරුද්ෙද් අය වැය ඉදිරිපත් කළා. අධ්යාපනයට 
සියයට 6ක් දුන්නා කියලා පුවත්පත් ඇතුළු මාධ්යවල ෙලොකුවට 
පළ කළා. හැබැයි, අපි ඒ ෙවලාෙවත් කිව්වා, ෙම්ක පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක. අද ෙවනෙකොට 
අධ්යාපනයට දුන්නාය කියන සියයට 6 ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒක 
සියයට 0.6ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  2016 වසෙර් අය 
වැයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 59ක් මුදල් කපා හැරලා තිෙබනවා. අද 
ෙම් ආණ්ඩුව අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවක් ගැන කථා කරනවා. 
හැබැයි, මැතිවරණ කාලෙය් වුණු ෙපොෙරොන්දුවක්වත් ඉටු කර 
ගන්න බැරිව, අද සියයට 6ක මුදල  සියයට 0.6 දක්වා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන්  අඩු කරලා තිෙබනවා.  

 
පසුගිය වසෙර් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් විශ්වවිද්යාල 

ශිෂ්යයන්ට පරිගණක ෙදනවා කිව්වා. දුන්නාද? දැන්, ෙමවර 
ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් කියනවා, "විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට 
ෙනොෙවයි, උසස් ෙපළ කරන අයට අපි පරිගණක ෙදනවා" 
කියලා. ගිය වර අය වැෙයන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ලබා ෙදනවා 
කියපු පරිගණක  ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ෙමවර  ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙයන් කියනවා, උසස ්ෙපළ කරන ශිෂ්යයන්ට  පරිගණක ලබා 
ෙදනවා කියලා.  ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 5ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා ලු. අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු මුදෙලන් සියයට 59ක් 
කපලා තිෙබනවා. ඒ කපලා තිෙබන ඉතිරි සියයට පමාණෙයන් 
ශිෂ්යයන්ට පරිගණක ෙදන්න රුපියල් බිලියන 5ක් ෙදනවා ලු. 
රෙට් හැම ශිෂ්යයකු අෙත්ම computer එකක් තිෙබනවා නම් අපි 
කැමැතියි. හැබැයි, ෙම්වා කියාත්මක ෙවනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තුවට  අය වැය ඉදිරිපත් 
කරලා,  ෙම් මාසය තුළ විවාදය සඳහා  ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් 
පමණක්ද? දැන් බලන්න, ගිය වර ඉදිරිපත් කළ  අය වැ ෙයන්  -
2016 අය වැය-   කිව්වා, "හැම පාසල් ශිෂ්යයකුෙග්ම ගිණුමට 
රුපියල් 250ක් දානවා" කියලා. දැන්, ගිණුමට දමන රුපියල් 250 
අමතකයි. දැන් රක්ෂණයක් ගැන කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගිණුමට දමන රුපියල් 250 ෙවනුවට අද 
ෙගෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද, රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න 
කථා කරනවා. රක්ෂණ කමයක් එනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, 
ගිණුමට දානවා කියපු රුපියල් 250 ෙකෝ?  

 
අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය ඇමතිතුමිය smart 

classrooms ගැන කථා කළා. ඔය කියන smart classrooms 
concept එක අනුව තමයි එදා මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යා පීඨ 
ඇති කෙළේ.  හැබැයි, ඒ හදපු මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර  
1,000වත් විවෘත කර ගන්න බැරි ආණ්ඩුව අද smart classrooms 
ගැන කථා කරනවා. Smart classrooms ගැන කථා කරනවා 
වාෙග්ම, දරුවාට laptop එකක් දීලා අන්තර්ජාතික පහසුකම් 
ෙදනවාලු. හැබැයි, අන්තර්ජාතික පහසුකම් ෙදන්න කථා කරන 
ආණ්ඩුවම internet එකට ගහන බද්ද සියයට 25කින් වැඩි 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  එෙහම බැලුවාම ෙම් අය 

වැෙය් උඩ  යට ගැලෙපන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව ෙම් අය වැය 
කියාත්මක කරන්න ය නෙකොට මැති ඇමතිවරු ගැන අපට 
අනුකම්පා හිෙතනවා. ෙමොකද, පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න 
යනෙකොට කියාත්මක කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ.  
ෙකොෙහොම වුණත්,  computer එක ලැබුණත් ඉවරයි; reload 
එකක් දැම්මත් ඉවරයි;  Sim card එකක් දැම්මත් ඉවරයි;  සියයට 
50ක් කපනවා. හැබැයි, කථා කෙළේ නම් free Wi-Fi ෙදන්න. Free 
Wi-Fi ෙදනවා නම් කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. Free Wi-Fi 
ෙකෙසේ ෙවතත්, සල්ලිවලට ගන්න Wi-Fiවලටත් සියයට 25ක 
බද්දක් ගහනවා. 

 
අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරනවා. එදා ෙබොෙහෝ 

සංවිධාන අධ්යාපනයට GDP එෙකන් සියයට 6ක් වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය 
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[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

සඳහා GDP එෙකන් සියයට 3ක් ෙවන් කරන්න ඕනෑ කියලා කථා 
කළා. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය අය 
වැයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 7.5ක් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් මුදල් 
කප්පාදු කරලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, GDP එෙක් පතිශතය ෙලස 
බැලුෙවොත්, ඒක සියයට 1.25යි. සියයට 3 ෙනෙමයි, සියයට 
1.25යි. ගිය වර අය වැෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පඩිය රුපියල් 
2,500කින් වැඩි කරන්න කථා කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 

වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කෙළේ නැහැ. හැබැයි, පාෙර් තනි 
ඉර කැපුෙවොත් රුපියල් 2,500ක දඩ මුදලක් අය කරන්න නම් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒක නම් කමක් 
නැහැ කියන්න පුළුවන්. අපි ඒ දඩ මුදල ෙගව්වයි කියමු. අපි  
ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්ෙමොත්, නඩුව දමන්නත් ගාස්තුවක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. අපි බැලුවා යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් අපට දමන නඩුවල 
හැටියට ෙම්ක නිකම් කරන නිසාද දන්ෙන් නැහැ,  දැන් ඒකටත් 
ගාස්තුවක් අය කරන්න යනවා. නඩුවක් දමන්න ගියත් දැන්  
ගාස්තුවක් අය කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුව කථා 

කරන තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. අපි දැක්කා, Z-Score එෙකන් 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි ශිෂ්යයන් 15,000කට ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනය හදාරන්න, අඩු ෙපොලියට රුපියල් 
ලක්ෂ 8 දක්වා ණය ෙදන්න රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. හරි ෙෂෝක්, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. හැබැයි, රුපියල් 
මිලියන 300 ශිෂ්යයන් 15,000න් ෙබදුවාම, එක ශිෂ්යෙයකුට 
රුපියල් 20,000යි හම්බෙවන්ෙන්. රුපියල් 20,000ක ණයක් 
අරෙගන ශිෂ්යෙයකුට ඉෙගන ගන්න පුළුවන් ෙමොනවාද?  එක්ෙකෝ 
ගරු මුදල් ඇමතිවරයා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදරිපත් කරන ෙකොට 
බිංදු ගණන වරද්දාෙගන. එෙහම නැත්නම් මුදල් ඇමතිවරයා 
කවුරු ෙහෝ ලියලා දීපු එකක් නැවත බලන්ෙන්වත් නැතුව 
කියවලා. සමහර විට පැය 6ක්, 7ක් කියවන්න ගත ෙවන නිසා 
කියවන්ෙන් නැතුව ඉන්නත් ඇති. 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
එක් ශිෂ්යෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 8ක් ලබාෙදනවා. ඒ වෙග් 

මුදලක් අඩු ෙපොලියට ෙදනෙකොට ෙපොලී මුදල ෙගවන්න තමයි 
රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන්කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
රුපියල් මිලියන 300ක් ණයට ෙදන්න ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒත් ලක්ෂ 8කට රුපියල් 20,000යිද 

ශිෂ්යෙයකුට ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවන්න ෙවන්ෙන්? 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔබතුමා ෙපොලී අනුපාතය කීයද කියලා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙපොලී අනුපාතය කීයද ගරු ඇමතිතුමනි? 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒක ඉදිරිෙය් දී කියන්නම්. 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 6 තිබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්. දැන් සියයට 12යි, සියයට 15යි. 
ඔබතුමාෙග් සංකල්පය ෙහොඳයි. නමුත්, ඒක පාෙයෝගික නැහැ 
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. අපි ඒ සංකල්පයත් එක්ක විරුද්ධ 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි ශිෂ්යයන් 
15,000කට රුපියල් ලක්ෂ 8 ගණෙන් ලබාෙදන ණය මුදල සඳහා 
අවුරුද්දක ෙපොලිය ෙගවන්නවත් රුපියල් මිලියන 300 පමාණවත් 
මදි. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. රුපියල් මිලියන 300ක් ෙදන 
එක ගැන ෙනොෙවයි, වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙනොෙවයි අපට තිෙබන 
පශ්නය. 

 
ඒ එක්කම කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ගැන බලන්න. ගිය වසරට 

සාෙප්ක්ෂව ෙමවර සියයට 60ක් කපලා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කැපුවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා විතරක් ෙනොෙවයි, වීවලට 
සහතික මිලක් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ වාෙග්ම රබර්වලටත් සහතික 
මිලක් ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කරනවා 

ෙනොෙවයි. දැන් ඔය පැත්ෙත්  සිටින ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම 
මතක ඇති,  කලින් ආණ්ඩුෙව් අපි ෙම් පැත්ෙත්  ඉන්නෙකොට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කාටවත් කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැති 
බව. හැබැයි, අපි ඔබතුමන්ලාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
වැරැදි ෙද්වල් කියන ෙකොට ඒ ගැන විතරක් පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා හැරලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය නව ව්යාපෘති කරන්න සියලු මුදල් ලබා 
දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම zero-based budget කමය යටෙත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් සියලුම 
අමාත්යාංශවලත් වැඩ කරන පමාණයට අලුත් වැඩවලට මුදල් 
ලබා ගන්න ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි සිට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මුදල් එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අලුතින් කරන ව්යාපෘතිවලට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් 

ෙකොෙහන්ද? 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් දුන් 

කමයටම තමයි. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කමය ෙමොකක්ද කියා ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි 

කරන්න ෙකෝ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවාෙන්. දැන් අපිට 

ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙහේතුවත් ඔබතුමා 
දන්නවාෙන්. ඔබතුමාත්, අපත් අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. ඒ සියල්ල කෙළේ රෙට් ආදායම උත්පාදනය කර 
ෙගන ෙනොෙවයි. අපි ණය අරෙගන තමයි වැඩ කෙළේ. එෙසේ ණය 
ගත්තාම ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ පුරුද්දත් ඇතුවම 
ඉස්සරහට - 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් තව ණය අරෙගන ෙම්කට සල්ලි ෙදනවා 

කියලාද? 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
කවුරු හරි ණය ගත්ත නිසා රට ණය වුණා නම් ඒක 

ෙගවන්නත් කමයක් තිෙබන්න ඕනෑෙන්.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
( மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔන්න ඕක තමයි 

පශ්නය. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ගත් ණය 
ගැන තමයි දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන්. හැබැයි, එදා වරාය හැදුවා. 
හැදුෙව් නැද්ද? හැබැයි, වරාෙය් ගලක් තිෙබනවාය කියාත් එදා 
කිව්වා. නැව් එන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. හැබැයි, එදා එෙහම කියපු 
වරායට අද වනවිට ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක ලංසුවක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, සියයට 80ක් ෙකොටස් විකිණීමට.  [බාධා කිරීමක්] 
අහගන්න. අෙනක් පැත්ෙතන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මිලදී 
ගැනීමට අද සමාගම් 18ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, එදා ෙමොනරු 
ඉන්නවාය කියපු  ගුවන් ෙතොටුෙපොළට. ඒත් මම බැලුවා, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා කියන විධියට අෙප් තාත්තා ෙලෝකෙය් 
තිෙබන වැදගත්ම, වටිනාම වී ගබඩාව හදලාද කියා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඕවා විකුණා ෙගන කන්න. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
වී ෙගනෙගොස් ගබඩා කරපු ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. [බාධාකිරීම්] වී 

ගබඩා කරපු ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මිලදී ගැනීමට අද සමාගම් 18ක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, 
එකක් මතක තබා ගන්න. ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන් 
විකමසිංහ මහත්මයා විකුණන්න දක්ෂයි කියා. හැබැයි, මහින්ද 
මහත්මයා දක්ෂයි, ෙම්වා හදන්න. හදන එකද අමාරු, විකුණන 
එකද?  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
විකුණන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හදලා ෙදන ෙදයක්  විකුණන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන්. 

හැබැයි, දැන් ඔබතුමන්ලා -ෙම් ඉන්නා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සියලු මන්තීවරුන්- හම්බන්ෙතොට ෙහක්ෙටයාර් පහෙළොස්දහසක 
කර්මාන්ත පුරයක් ගැන කථා කරනවා.  ගරු දුමින්ද දිසානායක 
මැතිතුමා සාක්ෂි දරනවා. එදා Colombo Port City  එක 
හදනෙකොට, ඔබතමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ලංකාව චීන 
ෙකොලනියක් කරන්න යනවාය කිව්වා. Colombo Port City  එක 
නැවැත්වූවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මැතිනියනි, 
දැන් ඔබතුමිය “ඔව්” කියා කිව්වාට, ඔබතුමිය දන්නවාද චීනයට 
හම්බන්ෙතොටින් ෙහක්ෙටයාර් පහෙළොස්දහසක් දීලා කියා? 
ඔබතුමිය ඒක දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only three more minutes.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Thank you.  

ෙම් ආණ්ඩුව ආව ගමන්, Colombo Port City  එක 
නැවැත්වූවා. හම්බන්ෙතොට වරාය; කර්මාන්ත ශාලා ෙදොළහක්; 
ෙඩොලර් බිලියන එකහමාරකට වැඩි ආෙයෝජන ගිවිසුම්ගත කර 
තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගිවිසුම් 
සියල්ලම නැවැත්වූවා. එදා අපි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
සංවර්ධන සැලැස්ම හදා තිබුෙණ්, වරාය, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා 
කර්මාන්ත ශාලා, දිස්තික්කෙය්, ගෙම් ජීවත් වන ජනතාවත් එක්ක 
ෙගොඩනඟන්නයි. හැබැයි, අද ෙහක්ෙටයාර් පහෙළොස්දහසක, 
අක්කර තිස්ෙදදහසකට වැඩි පමාණයක කර්මාන්ත ශාලා  ඉදි 
කරනෙකොට, ෙමොනරාගලින් කෑල්ලකුත් යනවා, ගරු විජියමුණි 
ඇමතිතුමනි.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් ජීවත් වන පවුල් ටික අනාථ 

ෙවනවා. එම පවුල් ෙවන දිස්තික්කවලට ෙගනෙගොස් දමන්න 
ෙවනවා.  අලි මංකඩකට ෙහක්ෙටයාර් එෙකොෙළොස්දහසක් ෙවන් 
කරලා තිබුණා. ඒවා වනජීවී පෙද්ශ. එම වනජීවී පෙද්ශ අත්පත් 
කර ගන්නවා. නිවාස අත්පත් කර ගන්නවා. සැලැස්මක් නැතුව 
ඉල්ලන, ඉල්ලන ෙද් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා. ෙමොකද, 
ඔබතමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
ඔබතමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සැලැස්මක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද චීනයට ගිහිල්ලා 

හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, කර්මාන්ත 
ශාලා දමන්න ආරාධනා කරන රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාම තමයි 
එදා හම්බන්ෙතොට ෙහොඳ නැහැ කියා කිව්ෙව්; එදා, ණය අරෙගන 
හම්බන්ෙතොට විනාශ කරනවාය කියා කිව්ෙව්. එදා, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන සැලැස්මක් නැහැයි කියා පවසා අද මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් සැලැස්මම කියාත්මක කරන ඔය 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා විපක්ෂ නායක කාලෙය් ෙලෝකය වෙට් 
ගිහිල්ලා කියපු කථා තමයි ඒවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ජනතාව 

මත බදු බර පටවන අය වැයක්. ජනතාව බදු බරින් වැඩි කරලා, 
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රෙට් සංවර්ධනය කඩාකප්පල් කරලා. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් කරපු ඒවා අමතක කරමු. අපි ඒවා 
පැත්තකින් තබමු. අඩු ගණෙන් මැතිවරණ කාලෙය්දී දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවක්වත් ඉටු කර ගන්න බැරි අය වැයක් විධියට තමයි 
අද ෙම් අය වැය සමාජගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද රට ෙම් අය වැය 
දිහා බලන්ෙන් ඒ විධියටයි. ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ෙම් අය වැෙයන් සහනයක් ලැෙබයි 
කියා ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් සමහර ව්යාපාරිකයන්ට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා.  

 
තරුණෙයෝ දස ලක්ෂයක් රැකියා බලාෙගන ඔබ 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නා. තරුණ-තරුණියන් ලක්ෂ 
දහයක් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් රැකියා බලාෙගන ඡන්දය දුන්නා. හැබැයි, 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? අද ඒ තරුණයන්ෙග් රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට සැලැසම්ක් නැහැ. ආණ්ඩුවට 
සැලැස්මක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා ෙම් අය වැයට අපි විරුද්ධ 
වන්ෙන් පතිපත්තියක් ඇතුවයි. ෙම් අය වැයට අපි විරුද්ධ වන්ෙන්, 
ෙම් අය වැය රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග් අය වැය නිසා 
ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් අය වැයට 
විරුද්ධ ෙවන්ෙන්, ෙම් අය වැය රට විකුණා, හම්බ කරෙගන අය 
වැයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන නිසායි. 

 
පසු ගිය කාලෙය් හදාපු ෙද්වල් සියල්ලම විකුණලා ආණ්ඩුව 

එදා ෙව්ල ෙසොයා ගන්න සල්ලි ෙහොයන අය වැයක් බවට පත් 
කරලා තිෙබනවා; එදා ෙව්ල ගැට ගසා ගන්නා අය වැයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. තරුණ තරුණියන් දස ලක්ෂයක් රැකියා 
නැතිව ෙම් අය වැෙයන් රැකියා ලැෙබයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. ඒක ලැබුෙණ් නැති අය වැයක් 
බවටත් පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අය වැයට 
විරුද්ධයි. අපි ආරාධනා කරනවා, රටට ආදරය කරනවා නම්, ඔබ 
එදා යහ පාලන ආණ්ඩුව දීපු පතිපත්තිවලට ආදරය කරනවා නම්, 
ෙම් අය වැයට විරුද්ධව අපිත් එක්ක ඡන්දය ෙදන්න කියලා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is, the Hon. Harshana Rajakaruna. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair?  

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 
       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

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

[අ.භා. 3.34] 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් දවස්වල  අහස ෙදස 
බලාෙගන ඉන්නවාලු ෙලොකු හඳක් ෙප්නකම්. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමොන කල්ලියද, "ආවා" කල්ලියද? 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හ ෙඳේ හාවා වැෙටනකම් බලාෙගන ඉන්ෙන්. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ඇත්තටම ෙම් කල්ලියට තිෙබන්ෙන් දැන් හඳ බලාෙගන 

ඉන්න එක තමයි. කරන්න ෙවන ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කල්ලිෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ට අපි වැඩ කරන 
ෙද්වල් දිහා බලන්න, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය වන ෙද්වල් දිහා 
බලන්න ගමට යන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා දැන් උඩ 
බලාෙගන හඳ දිහා බලාෙගන තමයි ඉන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන්ට මම ආරාධනා කරනවා, ෙම් 
වසර එකහමාර තුළ ෙදොම්ෙප් ආසනෙය් කරලා තිෙබන 
සංවර්ධනය ෙදස ඇවිල්ලා බලාගන්න කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්තිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ආශිර්වාදෙයන් අෙප් රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ෙම් 
අය වැය හරහා ඒ තරම් දැවැන්ත ගාමීය සංවර්ධනයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් පමුඛත්වය 
ලබා දිය යුතු වැදගත් අංශ හඳුනා ෙගන ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. එතැනදී ෙම් රෙට් පධානම ගැටලුවක් ෙවන 
නිවාස පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න සැලසුම් කර තිබීම 
සුවිෙශේෂයි. නිවාස ණය ලබාදීමත්, ඒ වාෙග්ම නිවාස ව්යාපෘති 
ආරම්භ කිරීමටත් ෙම් අය වැය හරහා ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ දිළිදු පවුල්වලට නිවාස 
ව්යාපෘති ලබාදීම නැති කරලා, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ එක 
නිවසක්වත් හදාගන්න බැරිව රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා හදාපු ඒ 
මහල් නිවාස paint කරලා යළි විවෘත කරපු කාලවකවානුවක් 
තිබුෙණ්. එතුමා හදාපු නිවාස ව්යාපෘති පසු ගිය කාලෙය් paint 
කරපු එක විතරයි කෙළේ.  

 
අද අපි දකිනවා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා සෑම 

මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම ඇවිල්ලා නිවාස ණය ටික ලබාදීලා, 
නිවාස කපරාරු කරන්න සිෙමන්ති ෙකොට්ට ලබා ෙදන ආකාරය. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිවාස ව්යාපෘති හදලා තිෙබනවා. අද ෙම් 
සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම නිවාස ව්යාපෘති ලබාදී 
තිෙබනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉඩම් නැති පවුල්වලට, ඉඩම් නැති 

පුද්ගලයින්ට ඉඩම්වල සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන්නත්, ලබන 
වර්ෂෙය්දී අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් වන විට ඒවාට අවශ්ය 
ෙතොරතුරු අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තය නඟාසිටුවන්න අවශ්ය පහසුකම් 
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ටික ලබා දීලා, වැව් ටික, ඇලෙව්ලි ටික පතිසංස්කරණය කිරීමටත් 
ෙම් අය වැය හරහා ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, තිරසාර 
සංවර්ධනයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ආකාරයට රසායනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය අවම කරලා, කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතා කිරීම 
දිරිමත් කිරීෙම් වැඩ සටහනක් තුළින් කෘෂි කර්මාන්තය 
නඟාසිටුවන්නත් සැලසුම් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.   

 
විෙශේෂෙයන් අපි කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න 

පමුඛත්වය ලබා දීලා, දැනුම ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් ෙගොඩනඟන්න 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත වැඩෙකොටසක් කියාත්මක කර 
තිෙබන බව. පසු ගිය වර්ෂෙය්දී ඉතා සාර්ථකව කියාත්මක කළ 
''ළගම පාසල ෙහොඳම පාසල'' වැඩසටහන යටෙත් සුවිෙශේෂ මුදල් 
පමාණයක් අප පාසල්වලට ලබා දුන්නා. මම ඉතා සතුටුයි 
කියන්න, ගිය සතිෙය් අෙප් ෙදොම්ෙප් ෙකොට්ඨාසය තුළ එක දවසක් 
ඇතුළත රුපියල් ලක්ෂ 1,500කට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක්  වැය 
කරමින් අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආකාරයට, ''ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල'' වැඩසටහන කියාත්මක 
වනවා වාෙග්ම,  2017 වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනෙය් විප්ලවයක් අප ඇති 
කරනවා. ඒ විප්ලවෙය් පධානතම අංගයක් වශෙයන්, 2018 වසෙර් 
ඉඳලා සෑම දරුෙවක්ම අනිවාර්ෙයන් වසර 13ක් අධ්යාපනය 
ලබන්නට ඕනෑ. ෙමය විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් ෙවන්ෙන්, දැනුම 
ෙක්න්දීය ආර්ථිකයක් කරා යන නිසායි. සාමාන්යෙයන් පාරම්පරික 
විෂයන්වලට අමතරව, ඒ දරුවන්ට ෙවනත් විෂයන් විසි ගණනක්; 
අලුත් විෂයයන් හැටියට ලබා ෙදනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම, O/L කරලා, ''යන්තම් O/Lවලට වාඩි වුණා'' 

කියලා three-wheeler එකක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අෙප් ශමය, අෙප් ශක්තිය, අෙප් තරුණ 
ජවය නැති ෙවනවා.  දරුවන්ට ඉෙගනුම, ෙවනත් විෂයන්, 
පාරම්පරික විෂයන්වලට අමතරව නව විෂයයන් ෙතෝරා ෙගන, ඒ 
තුළින් ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් ආර්ථිකයක්, අධ්යාපනයක් අපි 
ෙගොඩනඟනවා. ඒකටයි, ''දැනුම ෙක්න්දීය ආර්ථිකය'' කියන්ෙන්. 
ඒ සඳහා අවශ්ය තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 
සමහර  මන්තීවරු අහනවා, ''දැන් අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් tab 
යන්තද?'' කියලා. ෙම් සභාෙව් ඉන්න විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
නම් එක ළමයාට tab යන්ත දහයක්, පහෙළොවක් වුණත් අරන් 
ෙදන්නට පුළුවන්. අපි ළඟට සමහර දරුවන් එනවා, 
''විශ්වවිද්යාලයට යන ෙකොට පරිගණක යන්තයක්, laptop එකක් 
ගන්න අවශ්යයි. ඒකට මුදල් පමාණයක් ලබා ෙදන්න'' කියලා. 
එවැනි ඉල්ලීම් දහස් ගණනක් අපට ලැෙබනවා. එෙහම බැලුවාම, 
උසස් අධ්යාපනය සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම A/L කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
දරුවන්ට පරිගණක දැනුම ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ දරුවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, පරිගණක දැනුම 
ලබා දිය යුත්ෙත් කුඩා කාලෙය් සිටයි. ඒ නිසා අපි සෑම 
පාසලකටම පරිගණක 50ක් ලබා දීලා, ඒ තුළින් දරුවන්ෙග් 
පරිගණක දැනුම වැඩි දියුණු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙම් ආකාරයට නව තාක්ෂණය ලබා දීෙමන් දරුවන්ට ශක්තියක් 
ලැෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල් සිසුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 

ෙදකක රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරනවා. ඒ දරුවන්ට 
රක්ෂණයක් ලබා දීම ෙදමාපියන්ට දැවැන්ත ශක්තියක් ෙවනවා.  
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වැදගත්, විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් අය වැයක් තමයි ෙමවර ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, අප ආෙයෝජකයින් 

ෛධර්යවත් කර තිෙබන බව. ආෙයෝජකයින් ෛධර්යවත් කරන 
ෙකොට සමහරක් අය කියන්න පුළුවන්, ''විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රට 
විකුණාෙගන කන්න ලබා ෙදන ආර්ථිකයක්'' කියලා.  සමහරක් 
අය විශාල වශෙයන් පුරසාරම් කියනවා, ''හම්බන්ෙතොට වරායක් 
හැදුවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හැදුවා'' කියලා. මට 

අසන්නට ලැබුණා, ''හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් සහ මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොෙළන් ලාභ ලැබුණා'' කියලා. අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන බලන 
ෙකොට, හම්බන්ෙතොට වරාය සහ මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වසර 
ගණනාවක ඉඳලා, -පටන් ගත්ත දිනෙය් සිට- ෙකෝටි - පෙකෝටි 
ගණනක් පාඩු ලබනවා. ඒක විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. 
චීනෙයන් ලබාගත් ණය මුදල් -ණය ෙපොලී සහ ණය වාරික- ෙම් 
අවුරුදු පෙහේ කාල සීමාව අවසන් වුණාට පසුව ෙගවන්න සිදු 
වනවා. එනම්, තවත් අවුරුද්දකින්, ෙදකකින් පසුවයි. අන්න එවිට 
තමයි ෙම් රෙට් දැවැන්තම මූල්ය අර්බුදය ඇත්තටම පටන්ගන්ෙන්.  

 
අන්න ඒ හින්දා තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව පාලන කාලය අවුරුදු 

2ක් ඉතිරිව තිබියදීත් 2015 වර්ෂෙය්දී ජනාධිපතිවරණයකට 
ගිහිල්ලා අමාරුෙව් වැටුෙණ්. නමුත් අපි ඉතා ඕනෑකමින් හා ඉතා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ ෙම් ආර්ථිකය නැවතත් හරි මාර්ගයට 
ෙගනාවාම ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලුෙදනාට එහි ආර්ථික පතිලාභ 
වැඩි කාලයක් යන්ෙන් නැතිව ලබාගන්න පුළුවන් කියන එක. 
එෙසේ පකාශ කරමින්, ෙමවර අය වැය මඟින් ෙමවැනි ශක්තිමත් 
ෙයෝජනාවලියක් ලබා දීම පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගාමාත්යතුමාටත්, අෙප් මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි! 

 
[අ.භා. 3.45] 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா –  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. GaminiWijithWijayamuniZoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් 

විවාදෙය්දී අපි දින ගණනක් විවිධ කථා ඇහුවා. මට ඒ කථා අහන 
ෙකොට මතක් ෙවනවා අලියාෙග් හැඩ රුව අන්ධයන් හැඳිනගත් 
විධිය. අලියාෙග් කකුල අත ගාලා එක්ෙකෙනක් කිව්වා ලු, "අලියා 
හරියට වංෙගඩියක් වාෙගයි" කියලා. තවත් අන්ධෙයක් කන අත 
ගාලා කිව්වා ලු, "අලියා කුල්ලක් වාෙගයි" කියලා. ඒ විධියට තමයි 
අන්ධයන් අලියා හැඳිනගත්ෙත්. ෙම් අය වැය පිළිබඳවත් විවිධ 
අදහස්, විවිධ මත පළ කළත් අප විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ 
අපට භාර ගන්න වුෙණ් ෙකබඳු රටක්ද කියා. අප ද සිටි අෙප් පසු 
ගිය ආණ්ඩුව සංවර්ධන කටයුතු කළා. අපි වරායවල් හැදුවා; ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා; අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජ අවශ්යතාවන්, සමාජ 
පමුඛතා හඳුනා ගැනීෙම් හැකියාවක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
සමාජයීය අවශ්යතාවන් හඳුනාගත්ෙත් නැති නිසා දුප්පත්කම, 
බඩගින්න, මන්ද ෙපෝෂණය, වකුගඩු ෙරෝගය, අධ්යාපනය පිළිබඳ 
ගැටලු, පානීය ජලය පිළිබඳ ගැටලු ආදි දැවැන්ත සමාජ පශ්න 
රාශියක් අද අපි ඉතිරි කර තිෙබනවා. ෙම් දැවැන්ත සමාජ පශ්න 
රාශිය සමඟ තමයි අපට ෙම් ආණ්ඩුව භාරගන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙත් හකුරු තිෙබනවා නම් 

ඕනෑම ළිඳක වතුර ෙබොන්න පුළුවන්. නමුත් හකුරු වක්කෙඩ් 
හංගලායි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හකුරු 
දිය ෙවලා. ෙම් රෙට් මුදල් පාවිච්චි කරපු ආකාරය, ඒ මුදල් වියදම් 
කරපු ආකාරය පිළිබඳව විවිධ පශ්න, ගැටලු තිෙබනවා. ඒවා ෙම් 
සමාජෙය් පසිද්ධ රහස්. ෙම් රට පාලනය කිරීෙම්දී, ජනතාවට අය 
වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙම් රජයට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. අපි 
දැවැන්ත මූල්ය අර්බුදයකට ෙගොදුරු ෙවලා සිටින අවස්ථාවක්, 
ෙම්ක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කතාවක් තිෙබනවා, 
"බල්ලාට වුණත් ආලය පාන්න වලිගය තිෙයන්න ඕනෑ" කියා. 
වලිගය නැත්නම් ආලය පාන්න විධියක් නැහැ. හිනා වුෙණොත්, 
විරිත්තුවා කියා පයින් ගහනවා. වල්ගයත් කපාෙගන ගිහින්, බළු 
හබරුන්. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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[ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙයහි පරමාර්ථය 
ෙමොකක්ද කියා මම කියන්නම්. ෙම් අය වැය ෙම් රට නව 
මාවතකට ෙයොමු කරන්න, සංවර්ධන පෙව්ශයකට ෙයොමු කරන්න, 
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවට අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
මූලික අඩි තාලම දාලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද, අපට තිෙබන සමාජ 
පශ්න? අපට අධ්යාපනෙය් සම අවස්ථාව නැහැ. අෙප් ගම්වල, අෙප් 
පාසල් ශිෂ්යයන්ට පන්ති කාමරය නැහැ, පරිගණක යන්තය නැහැ. 
පාසලට ළමයකු ඇතුළත් කරන්න ෙදමව්පිෙයෝ දැවැන්ත 
අරගලයක් කරනවා. අධ්යාපනය දියුණු කළා නම්, අධ්යාපනය 
දියුණු ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙම් දැවැන්ත අරගලයට ෙදමවුපියන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි හදපු මහින්ෙදෝදය 
තාක්ෂණික මධ්යස්ථාන, මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ආදිෙයහි පතිඵල 
ලැබුණා නම්, පාසල් කිහිපයකට විතරක් ළමයින් ඇතුළත් කරන්න 
ෙමතරම් තරගයක් තිෙබන්ෙන් ඇයි? එෙහම නම්, අධ්යාපනෙය් 
සම අවස්ථාව නැහැ. අපි ඒ බව දන්නවා. තවමත් දැවැන්ත 
තරගයකුයි තිෙබන්ෙන්. ගම්බද තත්ත්වය මීටත් වඩා ෙවනස්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ළමයින්ට -හම්බන්ෙතොට, 
ෙමොනරාගල, ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශවල  දරුවන්ට- අත් වූ 
ඉරණම ෙම්ක තමයි.    

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් ෙවලාෙව් පරණ 

කවියක් මතක් ෙවනවා.  
 
 ෙගොම්මං ෙවලාවට ඇති බව       අවතාර  

අදහයි, පිටිසෙර් හැම ගැමියකු      නෑර 

ළමයා ෙපෙනන ෙනොෙපෙනන ෙව්ෙලහි  පාර 

ෙගට එයි, ඇවිදින්න බැරි ෙවන ෙකොට      රෑට 

 
ෙමෙහම තමයි අෙප් දරුවන්ට ජන ජීවිතය ෙගවන්න සිදු 

වුෙණ්. අෙප් දරුවන්ට පාසෙල් පන්ති කාමර තිබුෙණ් නැහැ. අද 
අධ්යාපනයට සම අවස්ථා ලබා ෙදන්න රුපියල් මිලියන 9,000ක් 
ෙවන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ 
විෙව්චනය? පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරලා, ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඊට වඩා අඩු කරලා තිෙබනවාය කියා කියනවා. ඔව්. 
හැබැයි 2014 වසෙර්දී ෙවන් කරපු මුදලට වඩා ෙම් රුපියල් 
මිලියන 9,000 වැඩි බව මම ඒ ෙගොල්ලන්ට මතක් කරනවා.  

 
අෙප් රෙට් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ලක්ෂ 45ක් පමණ ඉන්නවා. 

අෙපොස (උසස ්ෙපළ) පන්තිෙය් ඉන්න සෑම දරුෙවකුටම අපි tab 
එකක් ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සපත්තුවක් 
ෙදනවාට වඩා tab එකක් ෙදන එක ෙහොඳයි. අෙප් දරුවන්ට 
උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ; ඉංගීසි ගුරුවරු නැහැ; ගණිත ගරුවරු 
නැහැ; තර්ක ශාස්තය උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ. ෙම් ගුරු හිඟයට 
උත්තරයක් ඕනෑ. ෙලෝකෙය් තිෙබන  තාක්ෂණයත් එක්ක අෙප් 
දරුවන් ඉදිරියට ෙගන යන්න, ඔවුන්ට ෙලෝකෙය් ෙදොරටු විවර 
ෙවන්න, ෙලෝකය විවෘත ෙවන්න, ෙලෝකෙය් ෙපරමුෙණ් ගමන් 
කරන්න- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 90,000ක් 

ලබා දී තිෙබනවා.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔව්, රුපියල් මිලියන 90,000ක්. අධ්යාපනයට රුපියල් මිලියන 

90,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ 45ක් පමණ වන ශිෂ්ය ශිෂ්යයාවන්ෙගන් 2017 
වසෙර් උසස් ෙපළ පන්තියට ඇතුළත් වන සිසුන් 175,000කට tab 

යන්ත ලබා දීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් 
ෙපළ ගුරුවරු 28,000කට අවශ්ය පරිගණක යන්ත ලබා ෙදන්න 
සූදානම් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අඩුම ගණෙන් එක 
පාසලකට පරිගණක පනහක්වත් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] වාරිමාර්ග ගැන මම කථා කරන්නම්. 
අනුරාධපුරෙය් වාරිමාර්ගවලට ඔබතුමාට එන්න කිව්වාම  ආෙව් 
නැහැ ෙන්; ඔබතුමා ගියා ෙන්. මම කියන්නම්, වාරිමාර්ග ගැන. 
ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න. අෙප් ගරු ෙශහාන් 
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ටිකක් ශීලාචාර ෙවන්න. වාඩි 
ෙවන්න. ඔබතුමාෙග් තාත්තා එක්කත් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටියා. අපට අධ්යාපනය අවශ්යයි. මූලික අධ්යාපනයට සම අවස්ථා 
ලැෙබනවා නම් අපට දුප්පත්කම නැති කරන්න පුළුවන්.  

 
ඊළඟට, අපට ෙසෞඛ්යයටත් සම අවස්ථා අවශ්යයි. ෙසෞඛ්යයට 

සම අවස්ථා ලබා දීලා තිෙබනවා. අද ෙබෙහත් වර්ග හතළිස් 
ගණනක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. බිබිල ෙරෝහලට පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු දසෙදෙනක් ලබා දුන්නා. අෙප් 
අහිංසක අම්මලා පුංචි එකා අසනීප වුණාම සිලි මල්ෙල් ෙරදි ටික 
දමා ෙගන ෙරෝහලට යනවා. ෙරෝහලට ගියාම අම්මා සහ දරුවා 
ෙවන පළාතක ෙරෝහලකට මාරු කෙළොත් එදාට ඒ අම්මා දරුවා 
අරෙගන ඒ ෙරෝහලට යනවා. තමන්ෙග් වැඩපළ පැත්තක දමලා, 
අෙනක් දරුෙවෝ ෙගදර දමලා, සියල්ල අමතක කරලා දමලා, ඒ 
දරුවාට පතිකාර ලබා දීම සඳහා ඒ අම්මා එක්ක ඒ තාත්තාටත් 
යන්න ෙවනවා. එතෙකොට ඒ පවුෙල් අෙනක් ළමයින්ට 
ඉස්ෙකෝෙල් යන්න විධියක් නැහැ, ඒ දරුවන්ට ආරක්ෂාවක් 
නැහැ; ෙපෝෂණයක් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ෙරෝහල් පද්ධතිය දියුණු 
කරන්න අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දැවැන්ත 
උත්සාහයක් ගන්නවා. අපි ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියලුම ඖෂධහල් ජාතික 

ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් ලියාපදිංචියට  ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන බව මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙරෝගිෙයක් 
ෙරෝහ ෙලන් ෙගදර යන විට ඔහු ට ලබා දුන් පතිකාර ෙවනුෙවන් 
බිල්පතක් ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට යම් කිසි අවෙබෝධයක් 
ලැෙබනවා, නිකරුෙණ් ෙරෝගී වීම සහ ෙරෝග වළක්වා ගැනීම  
ගැන. එතෙකොට අඩු ගණෙන් ඊට පස්ෙසේවත් කල්පනා කරයි, 
ෙරෝග වළක්වා ගැනීමට ගත යුතු කියාමාර්ග පිළිබඳව. කරාපිටිය, 
අම්පාර, යාපනය වැනි ෙරෝහල්වල විෙශේෂ ළමා ඒකක පිහිටුවීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙහද 
පුහුණු පාසල් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පැත්ෙත් විෙශේෂඥ 

ෛවද්යවරු හිටියාට ෙහද හිඟයක් තිෙබනවා; සුළු ෙසේවක හිඟයක් 
තිෙබනවා. කිසිම රජයකට තවම ෙම් සුළු ෙසේවක හිඟය, ෙහද 
හිඟය  වළක්වන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක බරපතළ 
පශ්නයක්. ෙරෝගීන්ට නියමාකාරෙයන් පතිකාර කිරීම සඳහා ෙහඳ 
හිඟය සහ සුළු ෙසේවක හිඟය අවම කරන්න අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි ෙම්කට ෙපොදු 

ජනතාවෙග්, දුප්පත් ජනතාවෙග්, නිර්ධන පන්තිෙය්, ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අය වැයක් කියා කියන්ෙන්. ෙම්ක ෙගොවි ජනතාවෙග් 
අය වැයක්. [බාධා කිරීමක්] වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් 
මම කියන්නම්.   

 
බලන්න, භාණ්ඩ මිල පිළිබඳව. ගෑස් ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක 

මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ අඩු කිරීමත් සමච්චලයට ලක් 
කරනවා මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යම් පමාණයකට ෙම් 
ආර්ථිකය පාලනය කරන්න, භාණ්ඩ මිල පාලනය කරන්න ෙම් 
රජය ගත්ත උත්සාහය ඉතා වැදගත් උත්සාහයක් කියලා මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි. සමෘද්ධිලාභිෙයකුට මසකට සහල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිෙලෝ පහක් ෙනොමිෙල් ලබා දීමට, අඩු මිලට භාණ්ඩ ලබා ගත 
හැකි ලක් සෙතොස ශාඛා සියයක් ඇති කිරීමට, අඩු මිලට ෙබෙහත් 
ලබා ගත හැකි ඔසුසල නිෙයෝජිත ආයතන දහසක් ස්වයං රැකියා 
ෙලස පිහිටුවීමට ෙම් අය වැය තුළ ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.    

 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතාවන් සපයන්න ෙම් අය 

වැය ෙල්ඛනෙයන් බරපතළ ෙලස මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා අපි දන්නවා, ර ෙට් ජනතාව පැහැදිලි මතයක ඉන්නවා; 
පැහැදිලි අව ෙබෝධයකින් ඉන්නවා කියලා. ෙමොකක් ගැනද, ඒ? ඒ, 
ෙම් රජය බරපතළ ණය කන්දක් කර ගහලා, ඒ ණය කන්ද ෙගවන 
ගමන් ෙපොදු ජනතාවට සහන ලබා ෙදමින් රට සංවර්ධනය 
කරන්නට කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය ගැනයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය ගැනත් මා 

කියන්නට ඕනෑ. ඵලදායිතාව වැඩි  කරන තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගන්නා එළවලු, පලතුරු මල් වගාකරුවන්ට සහ ඒ ආශිත 
කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්නන්ට සියයට 50ක ෙපොලී සහනාධාර 
ණය ලබා දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවි 
නිෂ්පාදනවලට අගය එකතු කරන්න, අගය එකතු කර වැඩි 
ආදායමක් ෙගොවියාට ලබාගන්න ගාමිය කෘෂි කර්මාන්තයට 
අන්තර් සම්බන්ධතාවක් ඇති කර්මාන්ත කියාවලියක් ඇති 
කරන්න ෙම් රජය මැදිහත්ෙවලා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්ත 
කටයුතුවල කාර්මිකකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්ය උපකරණ 
ආනයනය කිරීෙම්දී  තීරු බදු, වැට් සහ අෙනකුත් බදුවලින් නිදහස ්
කිරීම සහ ඒවා මිලට ගන්නා අයට සියයට 75ක ෙපොලී 
සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙගොවි ජනතාව යැපීම් 

පදනම මත කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන පිරිසක්. එම නිසා 
ෙම් යැපීම් පදනම මත කෘෂි කර්මාන්තෙයන් වාණිජ කෘෂි 
කර්මාන්තයට අපි මාරු විය යුතුයි. ඒ මාරු වීම සඳහා අපි දිරිමත් 
කිරීමක් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙගොවියන් කම්කරුවන් බවට පත් 
ෙනොකර, ෙගොවියන් නිෂ්පාදකයන් බවට පත් කරන්න මාදුරු ඔය 
දකුණ - අක්කර 1,000ක අවමයක් සහිතව ඉඩම් ලබා දීමට අක්කර 
20,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
නිෂ්පාදනය ඇති කර, ඒ නිෂ්පාදනයට අගය එකතුෙකොට ඒ 

තුළ තමයි රටක ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්නට තිෙබන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි දන්නවා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුවලිනුත් ණය ගත්තා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙවනුත් ණය 
ගන්නවා. ණය මත ෙපොලී පැටෙවනවා. ඒ ණය ෙපොලී ෙගවන්න 
බදු අය කරනවා. එෙහම  නැතිව බදු අඩු කරන්න, ණය පමාණය 
අඩු කරන්න නම් අපට රජයක් හැටියට මැදිහත් ෙවන්නට ෙවනවා, 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන්. රජය ඒ සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
අම්පාර, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම සහ ඇඹිලිපිටිය යන 

පෙද්ශවල කෘෂි නිෂ්පාදන ගබඩා සංකීර්ණ පිහිටුවීමට රුපියල් 
මිලියන 600ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
ඇත්ත වශෙයන්ම  "වත්ත බද්දට දී  ඇස්සට දත නියවන්න" යි 

අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනවසෙම් ඉඩම් ෙකොම්පැනිකාරයන්ට 
දීලා අද අෙප් යැපීම් පදනම මත කෘෂි කර්මාන්තය කරන 
ෙගොවියාට ඉඩම් නැහැ. එම නිසා ජනවසම පෙයෝජනයට 
ෙනොගන්නා අක්කර 23,400ක් කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා ෙගොවි 
සමුපකාර සමිතිවලට ෙබදා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා. ඌව 
පළාෙත් විතරක් ෙහක්ටයාර් 3,500ක්   තිෙබනවා. ෙම් සමාගම් 
ඒවා කිසි පෙය්ජනයකට ගන්ෙන් නැහැ.  එම ඉඩම් රජෙය් 

සන්තකයට අරෙගන අර උමා ඔය පැත්ෙත් ඉහළ උමා ඔය 
ව්යාපාරය නිසා පීඩාවට පත් ෙවලා සිටින ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. එෙසේ පීඩාවට පත්ව සිටින්ෙන් 1818  කැරැල්ල  නිසා 
ඔවුන්ට පතුල් නිම්නවලට පලා යන්නට සිද්ධ  වුණු නිසායි. 1818  
කැරැල්ෙලන් පතුල් නිම්නවලට පලා ගිය ඒ ජනතාව උමා ඔය 
ඉහළ ව්යාපාරය නිසාත් පීඩාවට පත් ෙවන අයයි. ෙම් 
ෙහක්ෙටයාර් 3,500න් අඩුම ගණෙන් අක්කර 2 බැගින්වත් 
ඔවුන්ට ලබා දී ගම්මිරිස්, ෙත් සහ ෙවනත් වගාවලට ඔවුන් ෙයොමු 
කිරීෙමන් මහා දැවැන්ත නිෂ්පාදන කියාවලියක් අපට ආරම්භ 
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරුඪ ගරු  මන්තීතුමනි. 
 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට අෙප් අමාත්යාංශය ගැනත් 

මතක් කරනවා. අෙප් අමාත්යාංශය පිළි බඳව තිෙබන වැඩ කටයුතු, 
එහි ෙකෙරන වැඩ කටයුතු ගැන මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා සබා ගැෙබන් 
එළියට ගියා.  

 
අපි පහළ ඌව ජල ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු කියාත්මක 

කරනවා. යාන් ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිෙය් ජල ධාරිතාව ඝන මීටර් 
මිලියන169ක්; වාරි වපසරිය ෙහක්ෙටයාර 5,696ක්. ඒ සඳහා අපි 
2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 5,597ක් වියදම් කර තිෙබනවා; 
2016 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 3,980ක් වියදම් කරනවා. දැනට 
එහි පධාන ෙව්ල්ෙල් වැඩ සියයට 80ක් අවසන් කර තිෙබනවා.  

 
මහෙගෝනා වැව ව්යාපෘතිය, ගල්ඔය නෙවෝදය ව්යාපෘතිය,  

ෙමොරාණ ජලාශය, කලුකල් ඔය ජලාශය, ගුරුගල් ඔය ව්යාපෘතිය, 
ෙගෝනගල් තැන්න වැව ජලාශය, දම්ෙසෝපුර, මහගල ගමුව වැව 
නඟා සිටුවීම, ගිංගඟ ගංවතුර පාලන ව්යාපෘතිය, ෙබන්තර ගඟ 
දකුණු ඉවුර කරදිය ගලා ඒම වැළැක්වීෙම් ව්යාපෘතිය, විල 
කණ්ඩිය ව්යාපෘතිය යනාදී ෙමම වාරි පද්ධති නඩත්තු කරන්න, -  

 
ඒ වාෙග්ම ෙම් වාරි පද්ධතිවල පතිසංස්කරණයන් සඳහා මුදල් 

ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙද්ශගුණික බලපෑම් අවම කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගංගා ෙදෝණි 10ක් 
සමීක්ෂණය කරලා ගංවතුර වැළැක්වීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
නියඟෙයන් සහ ගංවතුරින් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට පළමුවැනි 
වරට ෙම් රජය පියවර තබා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙව්ලි 

සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය. අෙප් රෙට් අවුරුදු දහස ් ගණනක් පැරණි 
සෑම වැවකම හැම ෙව්ල්ලක්ම නව තාක්ෂණය අනුව ශක්ති 
සම්පන්න විධියට හදන්න ෙම් වන විට අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. කවුරු කෑගැහුවත්, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ 
ඇමතිතුමිය සමඟ ගිහිල්ලා අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ඒ ෙව්ලි 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ෙව්ලි සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය යටෙත් වැඩ 
ආරම්භ කරලා ෙම් වන විට වැඩ අවසන් ෙවමින් තිෙබනවා.  

 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන 

ව්යාපෘතිෙය්ත්, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් තල්පිටිගල ජලාශෙය්ත්, 
අලිෙකොටආර වැව- අක්කර අඩි 9,000ක්- ව්යාපෘතිෙය්ත් දැනට 
වැඩ ආරම්භ කර තිෙබනවා. අක්කර අඩි 5,000ක ධා රිතාවක් 
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[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා] 
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තිෙබන හඳපානාගල ජලාශෙය් ධාරිතාව අක්කර අඩි 15,000 
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. කුඩා ඔය ජලාශය -අක්කර අඩි 
25,000ක්- ව්යාපෘතිෙය් වැඩ ආරම්භ කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් අද ෙමවැනි ෙව්ලි 
ඉදි ෙවලා වැව් පිෙරන තැනටයි ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. අද මහා 
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු ෙවනවා. එක පැත්තකින්, වකුගඩු 
ෙරෝගය නිමා කරන්න ෙම් ජලාශවලින් ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය හරහා පානීය ජලය ලබා ෙදන්න ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, 
ෙගොවි ජනතාවෙග් ෙගොවි බිම්වලට, තවත් පැත්තකින් විදුලිය 
නිපදවීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හැඩ ඔය ව්යාපෘතිය 
සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මා කැබිනට් පතිකා පහක් 
අනුමත කරවා ගත්තා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න 

ඕනෑ, කුඹුක්කන් ඔය, හැඩ ඔය, කිතුල්, රූගම් ජලාශ ෙදක හා 
පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා ජනවාරි 
මාසෙය් 28 දිනය දැනටමත් ජනාධිපතිතුමා නියම කර තිෙබනවාය 
කියලා. කුඹුක්කන් ඔය ව්යාපාරය, පහළ මල්වතු ඔය ව්යාපාරය අපි 
ආරම්භ කරනවා. හැඩ ඔය ව්යාපාරය අපි ආරම්භ කරනවා. ෙම්වා 
සඳහා අපට ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය අරමුදල් ලැබී තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දකින ෙද් තමයි, සියයට 

70ක් පමණ වූ ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට තවමත් ගෙත් විරිය, 
සිෙත් සවිය සහ කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව දැනුම තිෙබන බව. 
ඔවුන්ට අවශ්ය ජලය ලබා ෙදනවා නම්, ඔවුන්ට අවශ්ය භූමිෙය් 
අයිතිය සහ ජලෙය් අයිතිය ලබා ෙදනවා නම් ෙම් රට 
නිෂ්පාදනාගාරයක් බවට පත් කරන්න ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුවට 
පුළුවන්ය කියන එක මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය.  
 
ඊට පථමෙයන් කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 

සඳහා ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙශහාන් ෙසේමසිංහ  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

       Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

[අ.භා. 4.02] 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 

රෙට් සංවර්ධන න්යාය පතය සකස් කිරීෙම් පදනම ඉදිරිපත් 
කිරීමක් විධියට මා දකිනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 

සභාෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය ෙදස 
පුළුල්ව බලන ෙලසට. සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, පාට කණ්ණාඩි ෙනොදමා 
ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලලා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
සැබැවින්ම කියන්ෙන් කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙලෝක පවණතා මඟ 

හැරලා කටයුතු කරන්න බැහැ. අද ෙලෝකයම සංවර්ධනය පිළිබඳ 
නිර්ණායකයන්, පමිතීන් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන 
ෙමොෙහොතක්. ඒ නිසා අපෙග් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ තිරසාර 
සංවර්ධන අරමුණු අනුව සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළින් ඒ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පදනම වැටී 
තිෙබන බව පැහැදිලියි. 

 

මුලින්ම තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු අතෙර් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමු. පධාන 
අංග කිහිපයක් තිෙබනවා. ඉන් එකක් තමයි, සෑම ආකාරයටම දුගී 
බව නැති කිරීම. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන විමසා බලන ෙකොට, 
විමර්ශනය කරන ෙකොට ඒ සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙයොදා 
තිෙබන බව - උදාහරණ වශෙයන් ෙනොකීවත්- එය අධ්යයනය 
කරන ෙකොට ෙම් බුද්ධිමත් සභාවට ෙපනී යනවා ඇති. 
උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2කට වඩා 
අඩු ආදායම් ලබන මිලියන 2.1ක්, එෙහම නැත්නම් සමස්ත 
ජනගහනෙයන් සියයට 50ක ජනතාව 2020 වන විට ඉහළ 
ආදායම් තලයකට ෙගන ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් අය වැය තුළින් 
සකස් ෙවනවා.  

 
ෙදවැනි කාරණය තමයි, සාගින්න නැති කර ආහාර  

සුරක්ෂිතතාව සහ යහපත් ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් සාක්ෂාත් කර 
තිරසාර කෘෂිකර්මය පවර්ධනය කිරීම. මා හිතන හැටියට ෙම් 
වනෙකොට ෙම් ගරු සභාව තුළ විටින් විට උදාහරණ සහිතව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියවුණා. මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ 
උදාහරණ ඉදිරිපත් කිරීම අසීරුයි.  

 

ඊළඟ කාරණය, නීෙරෝගී ජීවිත සහතික කර සෑම වයසකම 
සිටින සියල්ලන්ෙග් සුබසාධනය පවර්ධනය කිරීමයි. ඊළඟ 
කාරණය, සංයුක්ත, සාධාරණ, ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් සහතික 
කිරීම හා  සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉෙගනීෙම් අවස්ථාව 
සැලසීමයි. සමසත් ශිෂ්ය පජාව සඳහාම පහසුෙවන් දැනුම ලබා 
ගත හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා, ඉෙගනුම් පරිසරයක් 
පාසල තුළ ඇති කරලා. දරුවන්ට සතුටින් ඉෙගන ගන්න පුළුවන් 
පාසල් පරිසරයක් ඇති කිරීෙම් විෙශේෂ විධිවිධාන ෙමවර අයවැය 
ෙයෝජනාවලට ඇතුළත් කිරීම, සමස්ත දරුවන් ෙවනුෙවන්ම කරපු 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියටයි, ගුරුවරියක් වශෙයන් කාලය 
ෙගවපු මා දකින්ෙන්. 

 

ඊළඟට, සැමට ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමයි. 
මීට ෙමොෙහොතකට කලින් අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව කථා කළා. විදුලිබල 
උත්පාදනය, පානීය ජල සැපයුම ආදී අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට 
රුපියල් මිලියන 60,045ක් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා.   

 
ඊළඟ කාරණය, දැරිය හැකි විශ්වසනීය බලශක්ති සැපයුම සහ 

යහපත් රැකියා පවර්ධනයයි. කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි, යහපත් රැකියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනයි මා ෙමහිදී සඳහන් කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ආෙයෝජන  
පවර්ධන කලාපයන් ඇති කරලා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
සමස්ත ශම බලකාෙය් කාන්තා සහභාගිත්වය සියයට 36ක් පමණ 
වනවා. රජෙය් පතිපත්තිය වන්ෙන් ෙමය සියයට 40ක් දක්වා වැඩි 
කිරීමයි. එෙහම වුණත් විශ්වවිද්යාල උපාධිධාරින්ෙගන් සියයට 
50ක් කාන්තාවන් බව මා ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
වෘත්තිමය පාඨමාලා හඳුන්වා දීලා, දරුවන් කැමැති ආකාරයට 
අධ්යාපනය හදාරා ඒ තුළින් රැකියාවන් සඳහා ෙයොමු කිරීමට 
රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එයත් ඇගැයීමට ලක් කරන්න ඕනෑ.  

 
ඊළඟට, සවිමත් යටිතල පහසුකම් ෙගොඩනැඟීම, නගර හා 

ජනාවාස සංවර්ධනය, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා පරිසරයට උචිත 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කිරීමයි. ෙම් වනෙකොට ඝන 
අපදව්ය සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝකාලීන ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
එබැවින් ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශය සමඟ විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ඊට අමතරව "වස විෙසන් ෙතොර රටක්" යන පතිපත්තිය 

යටෙත් විෙශේෂ වැඩපිළි ෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 100ක පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

 
ඊළඟට, සාමකාමී සහ සංයුක්ත සමාජයක් ඇති කිරීමයි. ෙම් 

වනෙකොට සංහිඳියාව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය  කාලෙය් 
පැවති යුද්ධෙයන් පසුව උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල සංවර්ධනය 
අඩාල ෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙම් නව රජය යටෙත් ඒ සඳහා විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා, ඒ අයටත් සාධාරණය ඉෂ්ඨ කරන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  

 
ඊළඟ කාරණය ෙගෝලීය සහෙයෝගිතාව හා පුනර්ජීවනයයි. 

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය ඉතාම සුපරික්ෂාකාරීව බැලීෙම්දී, ඒ 
තුළින් තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා  වූ 
ෙපර වදනක් සපයන බව මට කියන්න පුළුවන්. ජාතික පතිපත්ති 
සම්පාදනය කියාවට නැංවීම සහ ඒ සඳහා අවශ්ය පරිසරය සුරකින 
ගමන්ම ජනතාවෙග් සුබසාධනය සැලකිල්ලට ෙගන තිබීම විශිෂ්ට 
ලක්ෂණයක්. විෙශේෂෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කරලා, 
භූමිෙතල් මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහන ලබාදීලා තිෙබනවා. 
එකී අරමුණු මුදුන් පමුණුවාලීමට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් 
ෙගන ඇති ෙයෝජනා පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී දීර්ඝ ෙලස, 
පුළුල්ව ෙම් මැතිසබය තුළ විවාදයට ලක් ෙව්වි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු ඉදිරිපත් ෙව්වි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය 

තුළින් අෙප් රට එක්තරා සන්ධිස්ථානයක් කරා, එෙහම නැත්නම් 
හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් කරා රැෙගනවිත් තිෙබන ආකාරය අපට 
දකින්න පුළුවන්. මට ලැබී  තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ෙනොමැති නිසා ඒ 
පිළිබඳව මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අතිවිශාල ණය උගුලක හිර වුණු ආර්ථිකයක් යළිත් නිසි මඟට 
ගැනීමට ෙම් තුළින් උත්සාහ දරා තිෙබන ආකාරයත් අපට ෙම් අය 
වැය තුළින් දකින්න  පුළුවන්.  

 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කවුරු ෙකොෙහොම මහ 

ෙලොකුවට උදම් ඇනුවත්, අද අපි ෙම් උගුලකට අහු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පහුගිය රජය කාලෙය් සංවර්ධනය මුවාෙවන් දරන්න 
බැරි තරම් ණය අරෙගන විෙශේෂ ව්යාපෘති කියාත්මක කරලා ෙම් 
රට හිර කරලා තිෙබන නිසායි. අපි දන්නවා, වල් වැදුණු කුඹුරක් 
යළි අස්වද්දන්න යනෙකොට මුලින්ම පුරන් ෙකොටන්න ඕනෑය 
කියලා.    

 
ඊට පස්ෙසේ නියර  බඳින්න ඕනෑ. වතුර බඳින්න  ඕනෑ. කුඹුර 

නැවත ෙකොටන්නට ඕනෑ. ඉන් පසුව ෙකොටපු කුඹුර නැවත හාලා, 

ෙපෝරු ගාලා, අත් ෙපෝරු ගාලා, වතුර නිසි ෙලස බැස යන්න 
සකස් කරලා තමයි වපුරන්න  ඕනෑ. ෙම් දීර්ඝ කියාවලිය 
අවසානෙය් තමයි අස්වැන්න ෙනළන්න  ඕනෑ. අවුරුදු 20ක් පුරන් 
වුණු ෙම් රෙට්, අවුරුදු එකහමාරකින් අස්වැන්න ෙනළන්න  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කෑ ගහන්ෙන් ඇයි කියලා මට 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් රට පුරන් කුඹුරක තත්ත්වයට පත් 
කෙළේ, පුරන් ෙකොටන්ෙන් නැතිව අස්වැන්න ෙනළා ගන්නට පසු 
ගිය කාලෙය් සිටි නායකෙයෝ කටයුතු කළ නිසායි කියලා මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාවට මතක් කර ෙදනවා.  

 
ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් බිඳ වැටුණු රටක, පුරන් වූ 

බිමක අෙපක්ෂා, බලාෙපොෙරොත්තු යළිත් පණගන්වන්නට පුරන් 
ෙකටීමක් සිදු කර තිෙබන බව මා දකිනවා. ෙම් අය වැෙයන් පසුව 
ඉදිරි කාර්යයන් ඉටු කරන විට අෙප් අනාගත පරපුරට පමණක් 
ෙනොෙවයි, වර්තමානෙය් සැමටත් ඵලදායී අස්වැන්නක් ලබා 
ගැනීමට හැකි ෙවන බව මම කියන්න කැමැතියි. එම නිසා 
සාම්පදායික විරුද්ධවීම පැත්තකට දාලා යථාර්ථවාදීව ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනය දිහා බලලා යථාර්ථය සමඟ කටයුතු කරන්න 
කියලා මම ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
විරුද්ධ පක්ෂය කියන්ෙන් සෑම ෙදයකටම විරුද්ධවීමම 

ෙනොෙවයි. රජයක් ෙගන යන විට ඒ රජෙය් දිශානතිය වැරදි නම්, 
ඒ දිශානතිය නිවැරදි කිරීම තමයි විරුද්ධ පක්ෂයක කාර්යය විය 
යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව සෑම ෙදයකටම විරුද්ධවීමම ෙනොෙවයි 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් කාර්යය කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට 
මතක් කරලා ෙදනවා. අන් අයෙග් කථාවලට බාධා කරමින්,  
තමන්ෙග් හැදියාවක් නැතිකම රටට ෙපන්වීම ෙනොෙවයි විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් කාර්යය කියන එක  මතක් කරනවා.  දැවැන්ත 
අභිෙයෝග  නිවැරදිව හඳුනාෙගන, ඒවා කළමනාකරණය කරමින් 
රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙමම රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
සඳහා නිවැරදි පදනමක් සකසමින් ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය 
පිළිෙයළ කිරීම පිළිබඳව ගරු මුදල් අමාත්යතුමාටත්, එතුමාෙග් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් ෙම් ගරු සභාෙව් කෘතෙව්දිත්වය පිරිනමමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ කාලයක් 

තිෙබනවාද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට මිනිත්තු 14ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.11] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම  සතුටු ෙවනවා 

අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 70ෙවනි අය වැෙය්දී ෙම් ආකාරෙයන් 
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන. ෙම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් 
ෙම් රෙට් 70ෙවනි අය වැය. මම ෙපෞද්ගලිකව ෙමම අය වැය 
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ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාව  දකින්ෙන් ෙම් රෙට් හැරවුම් ලක්ෂයක් 
විධියටයි. එයට ෙහේතුව ෙම්කයි. අෙප් රෙට් අවුරුදු 34ක් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධාන ආණ්ඩු අය වැය ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. තවත් අවුරුදු 34ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ 
සන්ධාන ආණ්ඩු ෙම් රෙට් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
2015දී සහ 2016දී තමයි අෙප් රෙට් පථම වතාවට පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක ඒකරාශී ෙවලා ඉදිරි වර්ෂ සඳහා අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාව උදා කරෙගන තිෙබන්ෙන්.   

 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට අපි, ගියවර අය වැයට වඩා 

ෙමවර අය වැය සකස් කිරීෙම්දී ආරම්භෙය් ඉඳන්ම කියාකාරීව 
අෙප් අදහස්, ෙයෝජනා ලබාදීමට සහ දායකවීමට කටයුතු කළා. 
ෙමම අය වැය සම්බන්ධව බාහිර අයට කියන්න  පුළුවන් කරුණු 
තිෙබනවා; කියන්න  බැරි කරුණු තිෙබනවා. ඒ අනුව මුදල් 
අමාත්යවරෙයකු විධියට ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය වැය 
සකස් කිරීමට ෙපර කියන්න පුළුවන් කරුණු පිළිබඳව අපත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම රහස්ය භාවය රැකිය 
යුතු බදු පතිපත්ති තිබුණා. ඒ බදු අය කර ගැනීෙම් පතිපත්ති 
පිළිබඳව අපිත් විමසන්න  ගිෙය් නැහැ. ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන්කමකුත් නැහැ. එම නිසා ෙමම අය වැය ඉදිරිපත් කළාට 
පසුව මතු ෙවලා තිෙබන යම් යම් කරුණු පිළිබඳව ඉදිරි දින කීපය 
තුළදී තවදුරටත් අෙප් අදහස් හා ෙයෝජනා ලබාදීමට පක්ෂයක් 
විධියට අපි කටයුතු කරනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැය පිළිබඳ සුබවාදීව හා 

ධනාත්මකව යම් කීර්තියක්, ගරුත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, එහි සැබෑ ෙකොටස්කරුවන් විධියට අපිත් දායක 
ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, ෙම් අය වැය පිළිබඳව යම් අහිතකර 
විෙව්චන තත්ත්ව තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳවද වග කියන 
ෙකොටස්කරුවන් විධියට වගකීමකින් යුතුව අප කටයුතු කරන බව 
මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ර ෙට් නිදහසින් පසු 

ඉතිහාසය අරෙගන බලමු. 1977දී ෙවන්න පුළුවන්, 1994දී  
ෙවන්න පුළුවන්, 2001දී  ෙවන්න පුළුවන්, 2005දී  ෙවන්න 
පුළුවන්.  ඒ කාල වකවානු ගත්තාම අපට ෙපෙනන කාරණයක් 
තමයි, ආණ්ඩුවක් ෙපරළිලා නව ජනාධිපතිවරෙයක් පත් වුණාට 
පසුව එන ඊළඟ  අවුරුද්ද තරමක් පසු බෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒ අනුව අපි ෙම් කාරණය පිළිගත යුතුයි. නව 
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් ෙවලා, නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීෙමන් 
අනතුරුව, 2015 අවුරුද්ද තුළ අප යම්කිසි ආකාරයක පසුබෑමකට 
ලක් ෙවලා තිබුණත්, 2016 අවුරුද්ෙද් සිට ඉදිරියට ඒ තත්ත්වය 
නිවැරදි කරගනිමින්, ශක්තිමත් අඩිතාලමක් ෙගොඩනඟමින්, සැබෑ 
ඉදිරි දැක්මක් සහ අනාගතයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අතිගරු 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, 
මුදල් අමාත්යතුමාත්  ලබාෙදන නායකත්වය අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කෘතෙව්දීව සිහිපත් කළ යුතුයි.  

 
ඉතිහාසෙය් පසු ගිය අවුරුදු හැත්තෑව තුළම දිගින් දිගටම සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ එක් එක් අවුරුද්ෙද් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් බලෙය් සිටින පක්ෂය, රෙට් ආර්ථිකය, 
රෙට් දියුණුව, ජනතාවෙග් දියුණුව, අය වැය ෙයෝජනාවල සුබවාදී 
තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම, විපක්ෂෙය් සිටින 
අය - එදා අපිත් ඇතුළුව-  අය වැය විෙව්චනය කරනවා, රට කඩා 
වැටිලා, රට ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් නැහැ, රෙට් දියුණුවක් 
නැහැ, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අහිතකරයි, ෙම් ෙයෝජනා පිළිබඳව 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ" කියලා. අෙප් රෙට් අවුරුදු 
හැත්තෑවක් තිස්ෙසේ පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම අනුගමනය 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් සම්පදාය තමයි. නමුත්, ෙමවර පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ෙම් අය වැය  සකස් කරලා, 
ඒ අතීත සම්පදාය ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් විපක්ෂය 
විධියට සම්පදායානුකූලව අසුබවාදී ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරලා, 
විෙව්චනය කරලා නවතින්ෙන් නැතිව, තිෙබන අඩු පාඩු හදාෙගන 

ඉදිරියට යෑෙම් කාලයයි දැන් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් අදහස් 
හා ෙයෝජනා කියාකාරී කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාවයි දැන් 
මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

 
දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙපොෙහොර සහනාධාරය 

ලබාදීම පිළිබඳව ගිය වර අය වැෙය් ෙයෝජනාවක්  ඉදිරිපත් කළා. 
ඊට කලින් ෙපොෙහොර  ලබා දුන්නත්, ඒ ෙපොෙහොර ෙවනුවට 
මූල්යමය ආධාර ලබාදීෙම් පතිපත්තිය  ඒ අය වැය තුළින් හඳුන්වා 
දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව රෙට් හැම තැනම උද්ෙඝෝෂණ පැවතුණා. 
විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ විෙරෝධතා ව්යාපාර පැවැත්වූවා. රජය තුළ 
සිටියත්, ඒ ෙයෝජනාෙව් යම්කිසි ආකාරයක අඩුවක් තිෙබනවාය 
කියන නිගමනය අපිත් ලබාෙගන තිබුණා. නමුත්, අද වන විට ඒ 
වැඩ පිළිෙවෙළහි සාර්ථකත්වය අපට දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. අද අපට වකුගඩු ෙරෝගය වැනි ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් 
විශාල අභිෙයෝගවලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් 
ඉතිහාසෙය්  කෘෂි කර්මාන්තයට අධික ෙලස ෙපොෙහොර ෙයදවීෙම් 
කාරණය අද මිල කරන්න බැරි පාඩුවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් පශ්න පිළිබඳව සැබෑ ෙලස 
යථාර්ථවාදීව, සුභවාදීව සිතිය යුතුව තිෙබනවා.    

 
අපි දන්නවා, ආණ්ඩු පක්ෂය අය වැය පිළිබඳව රෙට් ආර්ථිකය 

පිළිබඳව සුබවාදීව කථා කරනවා වාෙග්ම,  විපක්ෂය අසුබවාදීව 
සහ රෙට් ආර්ථිකය කඩාකප්පල් ෙවලා තිෙබනවා යනාදී 
වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සම්පදායක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. හැබැයි, අවසාන තීන්දුව ෙදන්ෙන් ජනතාවයි  කියන එක 
අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත්, අධිකරණයට ගිහිල්ලා විවිධ තීන්දු ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කළත්,  ෙම් සෑම ෙදයකම මිම්ම තිෙබන්ෙන් ඒ 
තුළ  ෙනොෙවයි.   

 
1994 ඉඳන් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු 

ජනාධිපතිතුමියෙග්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්  
නායකත්වයන් තුළ පැවැති ආණ්ඩුවල අපිත් වගකිව යුතු අය 
විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ කාලසීමාව තුළදී සිදු වුණු 
ෙහොඳ ෙද්වල්වලට අපි දායක ෙවලා ඒ වගකීම් භාර ගන්නවා 
වාෙග්ම යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්  එහි 
වගකීමත් අපි භාර ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ භාර ගන්නා අතරතුර 
අවසාන පතිඵලය විධියට 2015 පැවැති ජනාධිපතිවරණය සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ පාලනය 
පතික්ෙෂේප කළා.  එම නිසා අපි අය වැය පිළිබඳව ෙකොච්චර කථා 
කළත්, ඒ ෙවලාෙව් පැවැති ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙකොයි තරම් දුරට 
සුබවාදීව අපි දත්ත  ඉදිරිපත් කළත්, ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම 
උසස් වීම පිළිබඳව අපි ෙකොච්චර තර්ක කළත්,   පජාතන්තවාදීව 
පැවැති ඒ මැතිවරණ ෙදක අපි පරාදයි කියන එක අපි නිහතමානීව 
පිළිගත යුතුව තිෙබනවා.  ඒකට නිදහසට කරුණු කියලා  වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා අපි  නිහතමානීව එම  තීන්දුව, තීරණය 
පිළිෙගන  ඉදිරියට කටයුතු කිරීම තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
විධියට අද අපට පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය, වගකීම බවට  පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා  ෙම් රජය තුළ අපි ඒ කාර්ය භාරය, 
වගකීම ඉටු කරනවාය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  
කියන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 

ෙම් රජය තුළ අපි ඒ කාර්ය භාරය, ඒ වගකීම ඉටු කරනවා.  පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක විධියට  සම්බන්ධ ෙවලා අපි ඒ කාර්ය 
භාරය අද සාර්ථකව ඉටු කරමින් පවතිනවා. අඩු පාඩුකම් 
තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒවා නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ අඩු 
පාඩුකම් අවම කරෙගන, නිවැරදිව කටයුතු කිරීෙම්  උත්සාහයකයි 
අද අප  නිරත ෙවලා සිටින්ෙන් කියන එක අවෙබෝධ කරගත යුතුව 
තිෙබනවා. එම නිසා වර්තමානෙය්ත්, අනාගතෙය්දීත් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාව අපට ලබා දීලා තිෙබන වගකීම 
මනාව අවෙබෝධ කරෙගන අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්ති, 
අනන්යතාවන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් අපි ඒ යුතුකම වගකීම ඉටු 
කරනවාය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවර අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා එකසිය පනස් 
ගණනක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනා එකසිය පනස ්
ගණන පිළිබඳව ෙම් දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ, විපක්ෂ 
අදහස් සහ  ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ඇති. ඒ පිළිබඳව මා කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අප අද ෙපොදුෙව්  
පිළිගත යුතු කරුණක් තිෙබනවා.  ඉතිහාසෙය් කෘෂිකර්මාන්තය 
අතින්  රටවල් දියුණුව කරා ගිය බව කියනවා. කාර්මික අතින් 
රටවල් දියුණු රටවල් බවට පත් වුණු යුගයක් තිබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
වර්තමානෙය්  දැනුම පිළිබඳව තමයි තරගය  රඳා පවතින්ෙන්. 

එම නිසා ෙමවර අය වැය තුළින් අධ්යාපනය, උසස් අධ්යාපනය සහ 
වෘත්තීය පුහුණුව කියන  ක්ෙෂේත සඳහා වැඩිම වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරමින් මානව සම්පත් සංවර්ධන කියාවලිය සඳහා ඉතාමත් 
ෙහොඳ දායකත්වයක් ලබා  දීලා තිෙබනවාය කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් මුදල් වියදම් කිරීම 
පිළිබඳව මූල්ය පාලනය පැවරී තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  

 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාවත් අද ඒ සම්බන්ධ වගකීම පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය 
තුළ ඉතාමත් සාර්ථකව ඉටු කරමින් පවතිනවා. ඒ අනුව රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව මඟින් ෙදපාර්තෙම්න්තු, අමාත්යාංශ, 
පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන 840ක් අධීක්ෂණයට ලක් 
කරමින් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සිදු ෙනොවූ 
ආකාරයට ෙම් ආයතන 840ම එක වර්ෂයක් තුළ අවධානයට ලක් 
කිරීෙම් කියාවලියක් ලබන අවුරුද්ෙද් සිට රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාව විසින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. එම කාරක සභාව 
නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් අද වනෙකොට ඒ නියාමක ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරලා 
සාර්ථක තැනකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවාය කියන එකත් ඉතාමත් 
සතුටින් මා සඳහන් කරනවා.  අය වැෙය් සඳහන් ෙවලා නැති ,  සිදු 
වී තිෙබන අකමිකතාවන් ෙහේතුෙවන් ෙම් රටට අහිමි ෙවලා 
තිෙබන  සැලකිය යුතු ආදායම් පමාණයක් නිසා  ඇති ෙවලා 
තිෙබන පාඩුව අවම කර ෙගන, සැලකිය යුතු මුදල් පමාණයක් 
රටට ඉතිරි කර ගැනීෙම් කාර්ය භාරය එම කාරක සභා ෙදෙක් 
කියාවලිය තුළින් අපි ඉතාමත් සාර්ථකව ඉටු කරමින් තිෙබනවාය 
කියන පණිවුඩයත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

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

මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.26] 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙහට දවස, 

"බලගතු ශී ලංකාවක්", "ඉසුරු පිරුණු රටක්" බවට පත් කරලීමට 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ පමුඛව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ 
එක්ව  පිහිටු වූ ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙදවන අය වැය වන 2017 වර්ෂය 

සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද සංවර්ධිත අය වැය ගැන කථා කරන්නට 
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුට පළ කරන අතර, ෙම් සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
නිදහස් ලංකාෙව් 71වන අය වැය තමයි ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා 

තිෙබන්ෙන්. අය වැය 71ක් අද වනෙකොට ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 71වන අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාව 
වනෙකොට ෙම් රෙට් ආදායම් තත්ත්වය ගැන කථා ෙකරුෙවොත්, 
අෙප් රෙට් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,850යි. එෙහත් වියදම 
රුපියල් බිලියන 3,340ක් ෙවනවා. අය වැය පරතරය රුපියල් 
බිලියන 1,490ක්. ණය බර ගැන කථා ෙකරුෙවොත්, රෙට් මුළු 
ආදායෙමන් සියයට 95.4ක් ණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම   2015 වර්ෂය වන විට ඒක පුද්ගල ණය බර තිබුණා, 
රුපියල් 427,220ක්. ෙම් ආකාරයට තමයි වර්තමානෙය් 
පවතින්ෙන්.  

 
මට කලින් කථා කළ ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමාත් ඉතා වැදගත් කථා ෙදකක් කරන්නට ෙයදුණා. පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් පධාන ෙපෙළේ හිටපු ඇමතිවරෙයකු වූ ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා වර්තමාන ෙද්ශපාලන 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් කථා කළා. එතුමාෙග් 
කථාව අහන්න ෙපොදු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙනොසිටීම පිළිබඳව අපි 
කනගාටු වනවා. ඒ අය හිටියා නම්, ඒ අයට ෙහොඳ පාඩමක්, ෙහොඳ 
දැනුමක් ලබා ගන්න ඒ කථාෙවන් අවස්ථාවක් සැලෙසනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත් වර්තමානෙය් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ,  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සභාපති වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
කණ්ඩායමත් එක්ක එකම ආණ්ඩුවක් වර්තමානෙය් තිෙබන්ෙන්.  

 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු අවස්ථාවක් අද රටට 

උදාෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට  ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය  
ෙම් රෙට් බිහි වුණු පළමුෙවනි අවස්ථාව.  ෙමොන ෙභ්ද තිබුණත් 
ෙම්ෙකන් අපි උපරිම පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ. ෙබල්ල තිබුෙණොත් 
තමයි තැල්ල බඳින්න පුළුවන් වන්ෙන්; රටක් තිබුෙණොත් තමයි 
රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා කවුරුත් 
ෙම්වා කල්පනාවට අරෙගන ෙම් රට ගැන හිතලා වැඩ කිරීම 
වැදගත් කියන එක මතක් කළ යුතු වනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
පත්ෙවලා මාස 15ක පමණ කාලයක් තමයි ගතෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාස 15 තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සියලු 
බලාෙපොෙරොත්තුත්, ෙපොදු විපක්ෂය කියන සියලුම ෙද්වලුත් 
කරන්නට ආණ්ඩුවකට බැහැ. නමුත් අද ආරම්භයක් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ අපි සතුටු ෙවනවා.   

 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරනෙකොට ෙම් රට දියුණු 

ෙකරුවා කියන එක කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. අපට අද 
තනි ආණ්ඩුවක් නැතත්  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එකතු ෙවලා ෙම් රටට යහපතක් 
කරන්න, රට දියුණු කරන්න අවශ්ය ඒ වැඩපිළිෙවළ සකස් කරලා 
තිෙබනවා කියන එක අපි දකිනවා.  ෙම් රෙට් විසිවන මුදල් 
ඇමතිවරයා විධියට ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා 2017 අය 
වැය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව විශාල කාර්යභාරයක් බාර ෙගන 
ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙයෝජනා එකින් එක කියවා බැලුෙවොත්  රටට ඉතා වැඩදායී, ඒ 
වාෙග්ම ජනතා හිතවාදී ෙයෝජනා කියන එක අපි කවුරුත් 
අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව යම් යම් 
මතෙභ්ද තිබුණත් ෙමහි තිෙබන අදහස්වලට, කරුණුවලට, 
ෙයෝජනාවලට යෙමක් විරුද්ධ ෙවනවා නම් ඒ විරුද්ධවීම 
සම්පදායානුකූලව කරන විරුද්ධවීමක් ෙලස මා දකිනවා. 
ජනහිතකාමී කිසිම මන්තීවරෙයක් ෙමවැනි ෙයෝජනාවලට විරුද්ධ 
ෙවන්න අවශ්ය ද කියන එක අපට හිතන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳවත් ඒ අයෙග් කල්පනාවට ගැනීම වැදගත් කියන එක මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 
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2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රෙට් සියලුම අවශ්යතාවන් 
සලකා බලා අසීරුතාවන් මධ්යෙය් තමයි ජනතාහිතවාදී   සංවර්ධිත 
අය වැයක් 2017 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය 
වැය සාර්ථක කර ගන්න  අපට පුළුවන් ෙවයි. ඒ සඳහා සහාය ලබා 
දීම සියලු ෙදනාෙග් වගකීමක් විධියට අපි දකිනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදාට ෙපර ෙම් රෙට් තිබූ 
තත්ත්වය පිළිබඳ කවුරු කවුරුත් කල්පනා කරනවා නම් ෙහොඳයි. 
ෙමොන තත්ත්වයක්ද රෙට් තිබුෙණ් කියන එක හිතන්න ඕනෑ.   
තනි තනි පුද්ගලයන් විධියට ෙම් ගැන කල්පනා කෙළොත් එදාට 
වඩා  යම් මට්ටමකට අද රට ඉහළට නංවා තිෙබනවා කියන එක 
පිළිගත යුතු ෙවනවා. එදා  මැතිවරණයක්වත් කරන්නට බැරි 
වාතාවරණයක් තමයි තිබුෙණ්; පජාතන්තවාදයට කිසි ඉඩක් නැති 
තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්;  මර්දනකාරි තත්ත්වයක් තමයි එදා 
රෙට් තිබුෙණ්; සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් රෙට් තිබුෙණ්; ඒ වාෙග්ම 
ජීවන වියදම ගත්තත් බඩු මිල ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිබුණු 
තත්ත්වයක් තමයි රෙට් තිබුෙණ්. ඉතින් 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
ෙම් රෙට් ජනතාව කරපු ඒ විප්ලවීය ෙවනස තුළින් යම් පතිඵලයක් 
අද ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක නැහැ 
කියන්න කාටවත් බැහැ.  

 
වාහනයක යන මනුස්සයාට අද ෙවනෙකොට  මම හිතන්ෙන් 

රුපියල් 32ක් අඩුෙවන් ෙපටල් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව තිෙබනවා. 
ඩීසල් ලීටරයකට එදා රුපියල් 116ක් ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් 
අද ඒක රුපියල් අනූ ගණනට බැහැලා, රුපියල් 16කින් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා තිබුණු බඩු මිලත් එක්ක සංසන්දනය කරලා 
බැලුෙවොත්, එදා සීනි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 120ටයි තිබුෙණ්. අද 
ඒක රුපියල් 89ට ගන්න පුළුවන් . එදා සැමන් ටින් එකක් තිබුෙණ් 
රුපියල් 275ක මිලකටයි. අද ඒක රුපියල් 125ට ගන්න පුළුවන්. 
රුපියල් 150කින් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් ආකාරයට 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 13ක මිල පසු ගිය අය වැයවලින් අඩු කරන්න 
පුළුවන් වුණා කියන එක අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා. 
ඒවාෙය් පතිඵල ජනතාවට ලැබී තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට එදා 
ආර්ථිකයත් එක්ක සංසන්දනය ෙකරුෙවොත්, එදා ජීවන වියදමත් 
එක්ක ඒ මිල සංසන්දනය ෙකරුෙවොත් විශාල වාසියක්  
පාරිෙභෝගිකයාට අද ලැබී තිෙබනවා කියන එක අපි ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  රෙට් ණයබර වැඩිවීම තුළ  රටට 
අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා. නමුත් 
අය වැය බර ගැන කථා කෙළොත් මම හිතන්ෙන් දුප්පතුන් ඒ බරින් 
මුදා ෙමම අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ කියන එකත් මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා සිදුවුණු විප්ලවකාරී 
ෙද්ශපාලනෙය් පතිඵලය දවසින් දවස ලැෙබමින් පවතිනවා. එහි 
පතිඵල තමයි ෙම් අය වැෙයන් කියැෙවන්ෙන්.  

 
ෙමවර අය වැෙය් සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ෙයෝජනා ගැන 

කථා කෙළොත්, ෙයෝජනා විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. එම 
ෙයෝජනාවලට රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ තිස්නවදහසක පමණ 
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එම මුදල රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙයදවීම තුළින් සියලුමෙදනාට එම ෙසේවා ලැෙබනවා 
කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
අඩු ආදායම්ලාභීන්ට නිවාස පන්ලක්ෂයක් ඉදි කරන්නට 

ෙමවර ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
 
ඊළඟට, කිරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත් මුදල් ෙවන් කර 

තිෙබනවා.  අෙප් සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා එදා අමාත්යවරයා 
හැටියට කිරි ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ෙවනුෙවන් විශාල 
මහන්සියක් ගත්තා. නමුත්, ඒක සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩු 
ගණනාවක් ෙගොවියාෙග් කිරි මිල වැඩි කරන්න උත්සාහ දැරුවත්, 
කිරි මිල වැඩි කර ගන්න බැරි වුණා. අද වතුර ෙබෝතෙල්ට වඩා කිරි 
ෙබෝතෙල් මිල අඩු ෙවලා. ෙම්වා කනගාටුදායක කාරණා. නමුත්, 
අද ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිරි ගවයින් 15,000ක් ෙගන්වන්නට 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 2020 වන විට ෙත් අපනයනය 

ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 5 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. කුකුළු ආහාර නිෂ්පාදනයට අවශ්ය බඩ 
ඉරිඟු වගාව සඳහා ෙගොවීන් 10,000ක් ඇතුළත් වන ෙසේ අක්කර 
20,000ක් සංවර්ධනය කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අධ්යාපනයට රුපියල් මිලියන 90,000ක පමණ 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
අෙප් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව් වා, අධ්යාපනයට ෙවන් 

කරන මුදල ෙමවර අඩු කර තිෙබනවා කියලා. නමුත් කියන්න 
සන්ෙතෝෂයි, 2014දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැෙයන් 
ෙවන් කරපු මුදලට සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් අධ්යාපනයට සියයට 
70ක වැඩි වීමක් ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. අවුරුදු 
පතාම එක සමාන මුදල් ෙවන් කිරීමක් කරන්න බැරි වුණත්, 
අධ්යාපනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාසල් ළමුන්ට ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. එක පාසල් ළමෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 2ක ෙසෞඛ්ය 
රක්ෂණයක්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන්ෙනත් 
රුපියල් ලක්ෂ 2ක ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක්. ඒ හා සමානම මුදලක් 
ලක්ෂ 45ක් වන අෙප් දරුවන්ෙග් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය සාර්ථක අය 

වැයක්. ෙමම අය වැයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් සහාය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.36] 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටම ෙහොල්මන් කරපු 2017 

ෙහොල්මන් අය වැය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. විපක්ෂෙය් කාර්ය 
භාරය වන්ෙන්, හැම ෙදයටම විරුද්ධ වනවා කියන එක 
ෙනොෙවයි. හරි ෙදයට හරි කියන්නත්, වැරදි ෙදයට වැරදි 
කියන්නත් අපි කටයුතු කළ යුතු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාරි පද්ධතිය සහ පරිසරය 

රැක ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන පෙද්ශයක ජීවත් වන මම, කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් තම ජීවන වෘත්තිය ෙගොඩනඟා ගන්නා 
ජනතාවක් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. එම ජනතාව කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් තම ආර්ථිකය ෙගොඩනඟා ගැනීෙම්දී අද ඉතා 
පහළ මට්ටමකට වැටී තිෙබනවා. අද ඔවුන්ට කිෙලෝ එකක අල 
ඵලදාවක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 87.60ක් වැය වනවා. 
වගා කරනවා වාෙග්ම, එම වගාෙවන් ආදායම් උත්පාදනය කර 
ෙගන ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟා ගන්න කමෙව්ද අද අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. එම කමෙව්ද අඩු වීම ෙහේතුෙකොටෙගන උඩ රට 
එළවලු නිෂ්පාදනය  අද පහත මට්ටමකට වැටී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කුඹුරු ෙගොවිතැනින් ආර්ථික පසු බිම සකස් කර ගන්නා 
ෙගොවියාට, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැබීම නිසා නැවත වරක් 
කෙඩන් හාල් ගන්නම් කියන සංකල්පයත් එක්ක  ෙකොෙහේ ෙහෝ 
රස්සාවකට ගිහිල්ලා ජීවත් ෙවන්නම් කියන ආකල්පය තිෙබනවා. 
ඒ ආකල්ප ෙවනස් කිරීම සඳහා තමයි අෙප් රජය කාලෙය්දී අපි 
කෘෂි ක්ෙෂේතයට පමුඛත්වය ලබා දීලා, සහනදායි වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගොඩ නඟන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කෙළේ.  

 
1948 අප නිදහස ලැබුවාට පස්ෙසේ, රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟා 

ගැනීම සඳහා විශාල ෙවෙහසක්, මහන්සියක් දැරුවා. ඒ පැවතුණු 
රජයන් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඔවුන් ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂව කථා කරනවා වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂය 
විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය සමහර ඒවාට විරුද්ධ ෙවන 
ෙකොට -ආර්ථිකය සහ පතිලාභ ලබා දීෙම්දී ඇතිවන ගැටලු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව කරුණු ෙපන්වලා ෙදන ෙකොට- ඒ කරුණු ෙපන්වලා 
ෙදන අය විරුද්ධවාදීන් හැටියට හංවඩු ගහන්න සුදානම් වුණා. ෙම් 
කාරණෙය්දී සැලසුම් සහගතව යන්න සූදානමක් තිෙබනවා කියලා 
අපි කිව්වාම, "ඔවා ෙදනු පරහට - තමා සම්මතෙය් පිහිටා සිට" 
කියලා කියනවා. 2015 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙයන් 
දරුෙවකුට අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් 250ක් ෙපොතකට දාලා 
ෙදනවා කියලා කිව්වා. ෙපොතකට දාලා ෙදනවා කියපු එක අද 
ෙවන කල් ෙවලා නැහැ. 

 
විශ්වවිද්යාලෙය් දරුවාට tab එකක් ෙදනවා කියලා කිව්ව එක, 

උසස් ෙපළ දරුවන්ට tab එකක් ෙදන තැනට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අද සමහර පාසල්වලට වැසිකිළියක් නැහැ. 
එවැනි තැන්වලට මුදල් පතිපාදන ලබා දිය යුතු ෙවනවා. බලය 
විමධ්යගත කිරීම් ෙහේතු ෙකොටෙගන අධ්යාපන විෂය පථය පළාත් 
සභාවට අයිති ෙවනවා. "මහින්ෙදෝදය" විද්යාගාර ඉදි කරලා අෙප් 
වාෙග් දුෂ්කර පෙද්ශවල දරුවන්ට smart අධ්යාපන කමෙව්දය 
හඳුන්වලා දුන්නත්, එම විද්යාගාර විවෘත කර ගැනීෙම්දී ගැටලු 
රාශියකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. එහි විදුලිය ලබා දීම සඳහා මුදල් 
පතිපාදන ෙනොලැබීම ෙහේතු ෙකොටෙගන විවෘත කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
පාසල්වලට පරිගණක ලබා දුන්නත්, ඒවා කියාත්මක කරන්න 

අවශ්ය පසු බිම සකස් කරලා නැහැ. "තාක්ෂණ විද්යාව" විෂය බද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා; syllabus එකට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
තාක්ෂණ ගුරුවරු නැතිකම නිසාත් හැකියාව අනුව රැකියාවක් 
ෙතෝරා ගැනීමට අවශ්ය පසුබිම සකස් ෙවලා නැහැ. ෙනොෙයකුත් 
කතන්දර, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්, ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. පසු ගිය දවස්වල කිව්වා, "උසස් ෙපළ කරන්න, සාමාන්ය 
ෙපළ සමත් විය යුතු නැහැ." කියලා. ඒ වාෙග් කතන්දරත් කිව්වා. 
හැකියාව අනුව රැකියාවක් ෙතෝරා ගැනීමට අවශ්ය පසුබිම සකස් 
කිරීම සඳහා ඒ තාක්ෂණ ඥානය ඒ දරුවන්ට ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ෙමෙහම කථා කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි.  තමන්ෙග් හැකියාව අනුව අධ්යාපනය ලබා ෙගන ඔහුට 
ෙහෝ ඇයට  සහතිකයක් ගන්න පුළුවන් නම්, ඔහු ෙහෝ ඇය 
කම්කරුෙවකු හැටියට ෙනොෙවයි රැකියාවට යන්ෙන්. ඔහු ෙහෝ 
ඇය කළමනාකරුෙවකු හැටියට තමයි එතැනට යන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැක්මත් එක්ක අපි ඉස්සරහට 

ගියා. දැක්මක් එක්ක ඒ ගමන යෑෙම්දී සමහර ෙවලාවට ආණ්ඩු 
ෙවනස් ෙවනවා; ආණ්ඩු මාරු ෙවනවා; ඇමතිවරු මාරු ෙවනවා. 
එෙහම මාරු වුණාම පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා අද අෙප් 
රටට ජාතික පතිපත්තියක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  ජාතික 
පතිපත්තිය සකස් කිරීෙම් වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ වග කීම යහ 
පාලන ආණ්ඩුවට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන සැකය මා 
තුළ තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන්න 
අවශ්ය පසුබිම සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා. එෙසේ ෙනොෙවන්ෙන් 
නම්, ෙනොෙකෙරන්ෙන් නම් අපි හැම දාම විරුද්ධ ෙවනවා; හැම 
දාම පක්ෂ ෙවනවා කියන කතන්දරයට යන්න ෙවනවා. රට එක 
තැනම පල්ෙවනවා.  

 
රෙට් ණය බර වැඩි ෙවනවා. ණය බර වැඩි වුණාම පීඩනය 

එන්ෙන් අනාගත පරපුරටයි. අනාගත පරපුර සඳහා අපි යම් 
සහනයක් ලබා ෙදනවා නම්, සහනය ලබා දීම සැලැස්මක් එක්ක 
ඉස්සරහට යනවා නම්, කාටවත් අත ෙනොපා ජීවත් ෙවන 
අභිමානවත් කාලපරිච්ෙඡ්දයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම්, 
නිෙරෝගී පරපුරක් ෙමන්ම අධ්යාපන මට්ටමින් ඉහළ පරපුරක් ෙම් 
රටට දායාද කරලා ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා අවශ්ය පසුබිම 
අපි සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා. ෙම් කාරණය කරන්න අපි 
උත්සාහ ෙකරුවත්, සැලසුම් සකස් ෙකරුවත් අපට ෙම් බදු බර 
දරන්න බැරි මට්ටමට වැදිලා තිෙබනවා. ඒ  නිසා ණය ගත්තු නිසා 
බදු වැඩි කරනවා කියලා කියනවාට වඩා ආදායම් උත්පාදනය 
කරන්න සැලසුම් සහගතව කියා මාර්ගයන් ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා 
කියලා කිව්වා. රැකියා දස ලක්ෂයකට අවශ්ය පසුබිම සකස් 
කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ සඳහා සැලසුම් තිෙබනවා කියලා 
කිව්වා. එෙහම සැලසුම් නැති ෙම් ආණ්ඩුව ෙයෝජනාවක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කරනවා, ස්වයං රැකියා සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන අයට ෙපොලී 
සහන මත ණය මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒක ලැෙබන්ෙන්  
කිහිප ෙදෙනකුට පමණයි. එතැනින් ඒ අවශ්ය පසුබිම සකස් කර 
ගන්න එක ගැන අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ; ඉලක්ක 
කර ගන්න බැහැ. ඒ තුළින් ඉලක්කගත තැනකට යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සඳහා සැලසුමක් එක්ක යා යුතු වනවා. 
එෙසේ යනෙකොට වතුර බිල වැඩි කරනවා. තව ටික දවසක් 
යනෙකොට විදුලි බිල වැඩි ෙවනවා. විදුලි බිල වැඩි ෙවනෙකොට 
ලාම්පු ෙතල් මිල අඩු ෙවනවා.  

 
ෙම් රෙට් වතු ක්ෙෂේතයකට ෙවන්න පුළුවන්, ගාමීය මට්ටමට 

ෙවන්න පුළුවන් සියයට 98.6ක් විදුලිය සම්පාදනය කර දීලයි 
තිෙබන්ෙන්. අපට තවත් ෙදන්න තිෙබන්ෙන් විදුලි දිගුවන් 
පමණයි. විදුලි දිගුවන් එක්ක යන්න යනෙකොට, භූමිෙතල් 
පරිෙභෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නියඟයක් එනෙකොට එළවලු 
වගාවට ෙයොදා ගන්නා භූමිෙතල් පරිෙභෝජනයයි වැඩි ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම්වා සුබවාදී විධියට දකිනවාට වඩා, ෙම් කාරණෙය්දී අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්,  ෙම් සඳහා සැලසුම් සහගතව යන වැඩ 
පිළිෙවළකට න්යාය පතයක් සකස් කිරීමයි. ඒ අයුරින් න්යාය 
පතයක් සකස් කිරීෙම්දී, "අරයා ණය ගත්තා. ඒ ණය ෙගවා ගන්න 
බැරි වුණ නිසා අපි ෙම්ක කරනවා" කියනවාට වඩා අෙප් 
සැලැස්මක් තිබිය යුතු වනවා. සැලැස්මක් නැතිකම නිසාම, 
ෙනොෙයකුත් ෙදනාට ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් කරලා කියාත්මක 
කරන්න සුදානම් වනවා.  

 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 

ෙගොඩනඟා ගැනීම සඳහාත්; ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කර ගැනීම 
සඳහාත්; රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීම සඳහාත්; 
නිෂ්පාදනයන් අෙළවි කරන ෙවෙළඳසැල් ඉදි කිරීම සඳහාත්; 
ෙපොළවල් ඉදි කිරීම සඳහාත්; ස්වයං රැකියා කරන අයට ඒ 
අවස්ථාව සලසා දීම සඳහාත් කියාත්මක වුණු වැඩ පිළිෙවළ 
අතරමග නතර ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නතරවීම පිළිබඳ මහා 
කනගාටුවක් දැෙනනවා. එදා ඒ සංවර්ධනය වූ තැන්වලදී වැලි 
ෙගොඩදාන පුද්ගලයා, ගල් කඩන පුද්ගලයා, ෙම්සන් වැඩ කරන 
පුද්ගලයා, වඩු වැඩ කරන පුද්ගලයා අෙත් මුදල් ගැවසුණා. අද ඒ 
සංවර්ධනය අඩාල වන විට, ඒ තත්ත්වය පහළ බැහැලා තිෙබනවා. 
අපි ෙම් කාරණෙය්දී, කම්කරුවාෙග් ඉඳලා ඉහළට යනෙතක් -ඒ 
සඳහා ආෙයෝජනය කරන පුද්ගලයාත් එක්කම- මුදල් සංසරණය 
ෙකොයි ආකාරයකට කරනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. එෙසේ 
ෙනොකර, බදු පිට බදු දමලා, ඔවුන් අකර්මණ්ය කරලා; 
අකාර්යක්ෂම කරලා අපි විෙද්ශ රටවලට අත දික් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ කියන්ෙන්, අපි ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැතුව, නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් නැතිව ආනයනය කරන ඒවාට අපි අත දික් කරන්න 
ඕනෑ.  

 
ජපානය වාෙග් රටක් ෙගොඩනැඟුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා 

අමතක කරන්න එපා. හිෙරෝෂිමාවට ෙබෝම්බ දානෙකොට ඔවුන්ෙග් 
මානසිකත්වය බිංදුවට වැටුණා. මානසිකත්වය බිංදුවට 
වැෙටනෙකොට, "අපි නැඟිටිමු" කියන තැන ඉඳලා ඔවුන් 
ෙගොඩනැඟුණු ආකාරය ෙදස ෙමොෙහොතක් හිතලා බලන්න. වාෙන් 
කෑල්ලක්වත් නැති ජපානය, අද වාෙන් නිෂ්පාදනයන්ෙගන් 
ෙලෝකෙය්  පමුඛතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔවුන් කෘෂි 
කර්මාන්තය නතර කෙළේ නැහැ; පැත්තකට දැම්ෙම් නැහැ. ඔවුන්ට 
අවශ්ය නිෂ්පාදන ඔවුන්ම  නිෂ්පාදනය කර ගත්තා. ඔවුන්ෙග් 
අධ්යාපන මට්ටම ඉදිරියට ෙගෙනන කමවත්, විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළකට සහ ගුණධර්ම, සාරධර්ම, මනුෂ්යත්වය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න සූදානම් කර තිබුණා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
අද එක පැත්තකින් අෙප් සංස්කෘතිය;  ආර්ථිකය විනාශ 

ෙවමින් තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් අෙප් අධ්යාපන මට්ටම 
පල්ෙලහාට  වැෙටමින්, පල්ෙලහාට තල්ලු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, අපි ෙම් කරන්ෙන් මහා විගඩමක් ෙන්ද කියන එක ගැන 
හිතන්න ඕනෑ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   

 
ෙමම කාරණා සියල්ල එකට එකතු කරෙගන යන්න අවශ්ය 

පසු බිම සකස් කිරීම අෙප් වගකීමක් වනවා. ඒ නිසා,  ෙම්වා කවුරු 
කළත් නිවැරදි ෙද් නිවැරදියි කියන්න කිසි ෙවලාවක 
පැකිෙලන්ෙන් නැහැ කියලා මම කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
කාලවකවානුවල අපි වාෙග් දුෂ්කර-අතිදුෂ්කර ආසනවලට මාර්ග 
පද්ධතියන් සකස් කළා.  

 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය වැඩි දියුණු කරමින්, ඔවුන්ට නැණස 

පාදන්න "නැණසල" ඉදි කරමින්, විදුලිය ලබා ෙදමින් ඒ සඳහා 
ගමන් මාර්ගය ආරම්භ කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්දියි. දුෂ්කර ආසනවල, තවලම් තිබුණ ආසනවල 
එතැනින් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න අවශ්ය පසුබිම ලබා දුන්නාම ඔවුන් 
ෙදපයින් නැඟී සිටියා. ඔවුන් ආඩම්බරෙයන් කථා කළා. ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කර ගත්තා. ඔවුන්ට අවශ්ය කෘෂි රසායනික 
දව්ය  ගත්තා.  ඔවුන්ට අවශ්යෙබෙහත් ෙහේත්  e-channellingවලින් 
ගන්න ඔවුන් යුහුසුලු වුණා; ඔවුන් දක්ෂ වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කාරණා සියල්ෙල් දී, ඔවුන්ෙග් නැණස පාදනවා වාෙග්ම 
අධ්යාත්මික ගුණවගාව වැඩිදියුණු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. කීඩා 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිදියුණුවක් ඇති කරෙගන ගුණධර්මවලින්, 
සාරධර්මවලින් ෙහබි මිනිස් පරපුරක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
පුළුවන් වුණා. අෙප් සංස්කෘතික අංගයන්ෙගන් අපට ආෙව්ණික වූ 
කියාදාමයක් ෙලෝකයට කියාපාන්න අවස්ථාවක් සලසා දුන්නා. ඒ 
නිසා ෙම්වා හිතට අරෙගන කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අපට 
"ෙහොල්මන් වන අය වැයක් ෙදන්නම්" කියලා කිව්වා. අපට අද ෙම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙයන් මහ ජනතාව ෙහොල්මන් ෙවලා 
ඉන්නවාය කියන එකත් පැහැදිලිව පකාශ කරමින්, මට අවස්ථාව 
ලබාදීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. රටට 
යහපතක් වීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්න, හරි තැන ඉඳලා හරි 
ෙද් කථා කරන්න මම කිසි ෙවලාවක පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා ජනතාවෙග් නාමෙයන් ඕනෑම ෙවලාවක තීන්දුවක් ගන්න 
ලැහැස්තිය කියන එකත් පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා.  

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

මිනිත්තු 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.50] 

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

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2017 වසරට අදාළව ආදායම් 
සහ වියදම් ඇස්තෙම්න්තුගත කරලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
කාල ෙව්ලාව තමයි ෙම්. 

ෙමහිදී ගරු සී.බී. රත්නායක හිටපු අමාත්යතුමාට, -වත්මන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාට- මම පථමෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. මම දන්නා විධියට එතුමා ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. හැබැයි, එතුමාත් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙබොරු ෙබ්ගල් ටිකක් ඇදබෑවා. මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා මම ෙගෞරව කරන චරිතයක්. 
එතුමා ෙහොල්මන් ෙවලා කියලා කිව්වා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මට සමාෙවන්න. මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. 

හැබැයි, අපට ෙහොල්මන් අය වැයක් ලබා ෙදනවා කියලා රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාමයි කිව්ෙව්. ඒ නිසායි එෙහම පකාශ 
කෙළේ. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
හරි. ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ෙහොල්මන් අය 

වැයක් ෙග්නවා කියපු නිසා දැන් ඔබතුමා ෙහොල්මන් ෙවලා 
ඉන්ෙන් කියලා පකාශ කරනවා. එෙහම නම් හරි ෙන්. ඇත්තටම 
ෙහොල්මන් අය වැයක් ලබා දුන්නාම ෙහොල්මන් ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් වෙග් අය වැයක් හදාගන්න 
බැරුව සිටියා කියන එක තමයි ඒෙකන් පිළිබිඹු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
එම කරුණ නිවැරදිව පැහැදිලි කරදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම අද අපි දැක්කා, ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාත්, ෙහොල්මන් ෙවලා කියලා. එතුමාෙග් පශ්න ෙදස 
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, එතුමා ෙම් කාලෙය් ෙහොල්මන් ෙවලා 
ඉන්ෙන් කියලා. ඒ ෙහොල්මන් වීම ෙකොෙහොමද කියලා කියනවා 
නම්, ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අය වැය ගැන කථා කරද්දී එතුමා 
ෙදගුණයකින්, ෙතගුණයකින් ෙහොල්මන් ෙවලා තමයි කථා කෙළේ. 
ෙහේතුව, ෙම් අය වැය එදා ඉඳලා ෙම් රෙට් හදපු අය වැයවලට වඩා 
ෙවනස් නිසා. මම ෙම්ක ෙවනස් කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙවනස් කියලා කියන්න කරුණු සහ ෙහේතු සාධක රාශියක් ෙමහි 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරනවා නම් අපට විනාඩි 10ක කාලය 
මදි. අපි ෙම් රෙට් ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු සකස් කළාම, ඒ වාෙග්ම 
අදාළ වියදම් ඇස්තෙම්න්තු සකස් කළාම අපට හැමදාම අය වැය 
හිඟයක් ඇති ෙවනවා. අපි ෙම් රෙට් ආදායම් ගත්තාම, 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් බදු ආදායම තමයි පධාන.  

 
ඊළඟට රාජ්ය ආයතනවලින් අපට අය කරගන්න පුළුවන් 

ආදායම් ටික. ඊළඟට තිෙබන විෙශේෂ ෙදයක් තමයි ලබා ගන්නා 
ණය. අපි විෙද්ශ රටවලට ණය ෙවනෙකොට මතක තබාගත යුතු 
එක කාරණයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ගම්වල වැදගත් 
මුදලාලිලා ඉන්නවා. හැබැයි, සමහර මුදලාලිලා ඉන්නවා, 
තමුන්ෙග් මාසික ආදායම ඉතාමත්ම සීමිතයි. හැබැයි, මඟුල් 
ෙගයක් ගත්ෙතොත්, ලක්ෂ ගණනක් ණයට අරෙගන ඒ මඟුල 
කනවා. මඟුල් කෑවට පස්ෙසේ අර ණය ටික ෙගවාගන්න බැරුව, 
බැඳපු දුවටයි පුතාටයි ෙදන්නාටත් ඒ බර පටවලා, තමනුත් ඒ බර 
පටවාෙගන ඒ ණය ෙගවාගන්න බැරුව අවුරුදු ගානක් රට වෙට්ම 
ඇවිදිනවා. අපි ෙමච්චර කාලයක් ඒ වෙග් ණය අරෙගන 
වැදගැම්මකට නැති වැඩ තමයි ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් අය වැය සකස් කරද්දී අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඵලදායීතාව ඉස්සරහට අරෙගන ෙම් අය වැෙයන් 
ණය වන මුදල්වලින් ෙකොතරම් දුරට ඵලයක් ලැෙබන පරිදි 
ගම්වල වැඩවලට ෙයොදනවාද කියලායි බලන්ෙන්. ඒ වැඩසටහන 
පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා තමයි ෙම් අය වැය සැලසුම් 
සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙපොදු විපක්ෂ කල්ලිය අද 
ෙම් අය වැෙයන් ෙහොල්මන් ෙවලා ඉන්ෙන්. "ඇයි ෙදයියෙන්! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමච්චර කාලයක් අපට ෙම්ක හදාගන්න බැරි වුණා. හැබැයි, මුන් 
ටික ආපු ගමන් ෙම්ක හරියට අල්ලෙගන හදාගත්තා" කියලා 
ෙහොල්මන් ෙවලා ඉන්ෙන්.  

 
අපි, ෙම් රටට ආදරය කරන කණ්ඩායමක්. රටට ආදරය කරන 

කණ්ඩයමක් හැටියට අපි විශ්වාස කරන්ෙන්, අපි පිට රටට ණය 
ෙවලා ගන්නා මුදල්වලින් ෙම් රෙට් ඵලදායීතාව ෙපන්විය හැකි, 
එෙහම නැත්නම් නැවත ආර්ථික වශෙයන් යම් කිසි ඵල 
පෙයෝජනයක් ලබා ගත හැකි ෙද්වල් සඳහා ෙම් මුදල් ටික 
ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑය කියායි. ඒ නිසා තමයි ගාම නිලධාරි 
වසමක් ගත්තාම, එම ගාම  නිලධාරි වසම තුළ සංවර්ධන කටයුතු 
කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම ඵලදායීතාව මත එෙහම නැත්නම් 
ආර්ථිකයට යම් කිසි ශක්තියක් එන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අෙප් 
මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන්න 2017 අය වැෙය්දී අපි සූදානම් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අද ළමයින්ට 'ටැබ්' එකක් ෙදන්ෙන්.  

 
ළමයින්ට 'ටැබ්' දුන්නාම ෙම් අය ඒක නිකම් විහිළුවකට 

අරෙගන තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අතිදුෂ්කර පෙද්ශවල ඉන්නා 
අෙප් ආදරණීය, ෙගෞරවනීය දූ දරුවන්ට 'ටැබ්' එකක් ගන්නවා 
තබා දකින්නවත් හම්බෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඉතා අමාරුෙවන් 
තමයි ෙදමව්පියන් එම දරුවන්ට උගන්වන්ෙන්. හැබැයි, ෙකොළඹ 
හෙත් සිටින ෙකනා හා සමානවම ගෙම් ජීවත් ෙවන අෙප් අහිංසක 
දූ පුතුන්ටත් එම පහසුකම අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ හෙත් 
ශිෂ්යයාට තිෙබන පහසුකමම ඈත දුෂ්කර ගම්වල ජීවත් ෙවන අෙප් 
ශිෂ්යයාටත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නම් එම පහසුකම ලබා 
ෙදන ගමන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා 
මුදල් වියදම් කරද්දී, අපි ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පැහැදිලිවම මතක තබා ගන්න, පාසෙල් වාඩිෙවලා 
ඉෙගන ගන්නවා හා සමානවම ෙලෝකය සම්බන්ධව හා ෙම් රෙට් 
තිෙබන අෙනක් සමාජයීය කම සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම 
සංස්කෘතික වශෙයන් අපි ෙකොෙහොමද අතීතෙය් සිට ෙමතැනට 
ආෙව් කියන ගමන ගැනත්, අනාගතෙය් අපි සැලසුම් සකස ්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත්, සංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා ආර්ථිකයක් හැටියට අෙප් ආර්ථිකය සකස් කරද්දී ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු අෙනක් ආයතන ෙමෙහයවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන වැඩසටහන ගැනත් ඒ ශිෂ්යයා දැන ගන්න 
ඕනෑ.  

 
අපි එයින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒකයි. එම ශිෂ්යයා ඒවා 

දැන ගත්තාට පසුව ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි ණයට මුදල් අරෙගන 
ශිෂ්යයන්ට 'ටැබ්' අරෙගන දුන්නත් කමක් නැහැ. ෙහේතුව, එතැන 
යම් කිසි ඵලදායීතාවක් ඇති ෙවනවා. එම ඵලදායීතාව නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන් එම ශිෂ්යයා මගින්. එම ශිෂ්යයා අන්තර්ජාලය හරහා 
එකතු කර ගන්නා ඒ දැනුමත් ඉතාම වටිනා සම්පතක් ෙවනවා, ෙම් 
රෙට් අනාගතයට සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා. එෙහම නම් පාසෙල් 
සිටියදීම ඒ දරුවාෙගන් අනාගත සැලසුම් ටික බිහි ෙවන්න පටන් 
ගන්නවා. එෙසේ පටන්ෙගන දහතුන් වැනි වසර දක්වා ඉෙගන 
ෙගන, පාසල් අධ්යාපනය අවසාන ෙකොට, ළමයා සමාජයට 
එන්ෙන් දැනුම් සම්භාරයක් තමන්ෙග් ඔළුෙව් පුරවාෙගනයි. ඒ 
දැනුම් සම්භාරය තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
අවශ්ය කරන ඵලදායීතාව නිර්මාණය කරන්ෙන්. එෙහම නම් අපි 
ණයට සල්ලි අරෙගන ළමෙයකුට 'ටැබ්' එකක් අරෙගන දුන්නාම 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්, එම ළමයා දියුණු ෙවලා ෙම් රටට එම ළමයාෙග් 
ෙසේවය අද කරනවාට වඩා තුන් ගුණයකින්-හතර ගුණයකින් වැඩි 
වීමයි. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් ඵලදායීතාවයයි. 

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

තිෙබනවා. 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමාට.  
 
අපි ඊළඟට හදන්න යනවා, ගාමීය රාජ්ය සංකල්පය. දැන් ෙම් 

අය වැය හා සමානවම අභ්යන්තරව ෙම් සාකච්ඡා සියල්ල සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. ඇයි, අපි ගාමීය රාජ්ය සංකල්පය හදන්ෙන්? 
ගම තුළ අපි කළ යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියන එක හරියාකාරව 
හඳුනා ගැනීම එෙසේ ගාමීය රාජ්ය සංකල්පය හැදීෙමන් අපි 
නිර්මාණය කරනවා. අපි ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හැටියට ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට  අය වැෙයන් ගත් මුදල්වලින් සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන කියාකාරකම් තමයි. අපි අතීතය අරෙගන බැලුවාම 
පසු ගිය අවුරුදු විස්ස තුළ ගිය ආණ්ඩුව කෙළේ ඔය වැඩ කටයුතු 
ටික තමයි. හැබැයි, ගරු අගාමාත්යතුමා ගාමීය රාජ්ය සංකල්පය 
හඳුන්වා ෙදන්න හදන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඒක හඳුන්වා ෙදන්ෙන්, 
ගෙම් කළ යුතු රාජකාරි එෙහම නැත්නම් ගෙම් කළ යුතු සැලසුම් 
ටික පමුඛතාව අනුව පැහැදිලිව සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සම්බන්ධවයි.  

 
අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ණයට ගත් සල්ලි ටික අරෙගන 

ගිහිල්ලා ගෙම් ඕනෑ නැති වැඩකට දමන එක ෙනොෙවයි, කමය. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් වැඩසටහන සකස් 
කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය මූලික කරෙගන එම කටයුතු 
සිදු කරන්ෙන්. අපි ගාමීය රාජ්ය සංකල්පය තුළින්  ගෙම් ආගමික 
නායකත්වය, පභූවරුන්, දැනුම තිෙබන අය වාෙග්ම පළපුරුද්ද 
තිෙබන සියලු ෙදනාම එකට වාඩි කරෙගන අපි ගමට හරියාකාරව 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියා සැලසුම් සකස් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිවැරදි දර්ශනය ඉදිරියට ෙගෙනන 
වැඩසටහන අපි ෙම් 2017 අය වැෙයන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ඒ නිසා 2017 අය වැය ෙදවන වර කියවන විවාදය තුළින් තව 
ෙගොඩක් ෙද්වල් සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී අපට කථා කරන්න හැකි 
ෙවයි කියා මා හිතනවා. ෙපොදු විපක්ෂෙය් අය ෙම් සියල්ල 
දැනෙගන තමයි කථා කරන්ෙන්. ඔවුන් අමු ෙබ්ගල් ටිකක් තමයි 
ඇද බාන්ෙන්. ෙමොකද, ෙබ්ගල් තුළින් මාධ්යයට යන්න තමයි 
එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. නමුත් දැන්වත් ඒ සියලු 
ෙද්වල් අමතක කර දමා අපි එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට හදමු 
කියන ෙයෝජනාව කරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමාටත් මෙග් 
ස්තුතිය පළ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා.  
 

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

තිෙබනවාද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ෙව්ලු කුමාර් 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙව්ලු 

කුමාර් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
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ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 
       Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the 
Chair, and THE  HON. VELU KUMAR took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අය වැය කථාව 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මා ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. මට ෙපරාතුව කථා කළ අෙප් ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මන්තීතුමා ෙහොඳ උදාහරණයක් කිව්වා, ගෙම් ෙපොඩි 
කෙඩ් මුදලාලිෙග් වියදම ගැන. මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තමයි, ඇත්තටම අද ෙම් ආණ්ඩුව තමයි එෙහම වැඩ 
කරන්ෙන් කියන එක. ෙමොකද, තමන්ෙග් ආදායමට සරිලන 
ආකාරයට ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරන්ෙන්. ණයට ගන්න 
මුදල් ඉතාම නාස්තිකාර ආකාරයට වියදම් කරලා අද අෙප් රට 
විශාල ණය ෙගොෙහොරුවක් බවට පත් කරලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරන ෙකොට 

දිගින්-දිගටම උත්සාහ කෙළේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන කණ්ඩායම,- [බාධා කිරීමක්] ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට බාධා කිරීමක් කළා ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්] මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් විනාඩි 8ක කාලයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ෙහොඳයි. මා ඒ කාරණයට එන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා, එතුමන්ලා 
ගාම රාජ්ය සංකල්පයක් හදාෙගන ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් වැඩ 
කරනවාය කියලා. ඔබතුමන්ලාට ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒ කටයුත්ත 
කළා. ගමට ගිහිල්ලා ගෙම් මිනිසුන් එකතු කරෙගන තමයි අපි වැඩ 
කෙළේ. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් විකුණන්න හදන්ෙන් අපි හදාපු 
හම්බන්ෙතොට වරායයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි. මා හිතන 
හැටියට අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම විවාදයක් කරන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන 

කාරණයක් තමයි, අපි හැම එකකටම විරුද්ධ වනවාය කියන එක. 
නැහැ, අපි හැම එකකටම විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. දහනව වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 
කරන්න ඇත්තටම අපි උදවු කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු 47ෙදනායි සිටිෙය්. එදා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න උදවු කරන්නය කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැයටත් පක්ෂව අපි 
ඡන්දය දුන්නා. හැබැයි අපි දැකපු කාරණයක් තමයි, ඔබතුමන්ලා 
කටින් බතල ඉන්දනවා මිසක් හරියට වැඩක් කරන උදවිය 
ෙනොෙවයි කියන එක.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන්න. 

ෙමතුමන්ලා කියනවා, අපි හැම එකකටම විරුද්ධ වනවාය කියලා. 
අපි විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි? අපට මතකයි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් 
කරන්නත් කලින් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, "ජනතාව 
ෙහොල්මන් කරන අය වැයක් ෙගෙනනවා"යි කියලා. ෙම්ක අපි 
හදාපු කථාවක් ෙනොෙවයි. ජනතාව ෙහොල්මන් ෙවලා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද ජනතාව ඉන්ෙන් දවල් තරු ෙපනිලා. ඒක තමයි 
ඇත්ත කාරණය. අද ෙමතුමන්ලා මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා 
සහන දුන්නාය කියලා. ෙමොකක්ද දීපු සහනය? භූමිෙතල් මිල අඩු 
කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් 
භූමිෙතල් අතිරික්තයක් තිෙබනවාය කියලා කියන්න ඕනෑ. හරි 
නම්, ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට භූමිෙතල් ෙනොමිලෙය් ෙදන්න ඕනෑ. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ගම් දනව් සෑම තැනකටම විදුලිය 
දුන්නා. සියයට 90කට වැඩි පමාණයකට අපි විදුලිය දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඕනෑ නම් තව සියයට 
ෙදකක් පමණ ඇති, විදුලිය ෙදන්න. අපි කියන්ෙන්, හරි නම් 
ඔබතුමන්ලා භූමිෙතල් නිකම් ෙදන්න ඕනෑය කියන එකයි. 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත්ම ෙනොවූ විධියට අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙබොර ෙතල් මිල අඩුෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුවට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙපටල් හා ඩීසල් මිල තවත් අඩු කරන්න. 
ඔබතුමන්ලා එෙහම කරන්ෙන් නැතිව, භූමිෙතල් මිල අඩු කරලා 
මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා, ජනතාවට සහන දුන්නාය 
කියලා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සීනි කිෙලෝගෑම් එෙක් මිල අඩු කරලා 

තිෙබන්ෙන් රුපියල් 2කින්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ගාල්ෙල් ෙතොග කඩවලින් මා ඇහුවා, ඇත්ත කථාන්දරය. ගාල්ෙල් 
ෙතොග කඩ මුදලාලිලා කියනවා, ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා ෙපොෙළොෙව් 
පය ගහලා ඉන්න ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියලා. අය වැෙයන් සීනි 
මිල අඩු කළාට, ඇත්තම කථාන්දරය තමයි, සීනි ෙතොග මිල තවත් 
රුපියල් ෙදකකින් වැඩි ෙවලා තිෙබන එක. ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගමට ගිහිල්ලා ෙතොග කඩ 
මුදලාලිලාෙගන් අහලා බලන්න, ඇත්ත කථාන්දරය ෙමොකක්ද 
කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත කාරණය. ෙම් ආණ්ඩුව ෙදනවාය කියපු 
සහන ෙමොනවත් දීලා නැහැ.  

 
එක පැත්තකින් සහන ෙදනවාය කියන ගමන්, අෙනක් 

පැත්ෙතන් ෙම් උදවිය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙනොවැම්බර් මස 
01වැනි දා සිට VAT එක ගහලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඊට 
අමතරව අය වැය තුළින් තවත් බදු පනලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සහන ෙදනවාය කිව්වාට ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි 
දා ඉඳලා ෙම් රෙට් ජල ගාස්තුව වැඩි කරන්න මූලික කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]   ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි 
දා ඉඳලා. [බාධා කිරීමක්]  නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. [බාධා 
කිරීමක්]  ඔෙහොම ඉන්නෙකෝ. ඔෙහොම ඉන්න මන්තීතුමා, මට 
බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]    ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න. [බාධා කිරීමක්]  ඒ අවසථ්ාෙව් මා 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, තිපුද්ගල 
කමිටුවක් පත් කරනවාය කියලා. ෙමොකටද තිපුද්ගල කමිටුවක් 
පත් කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් නම්, ජල 
ගාස්තුව වැඩි කරන්න කටයුතු කෙළේ ඇයි?  

1143  1144 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා ළඟ තිෙබනවා, ඊට අදාළ ගැසට් පතය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
සභාපති, ෙක්.ඒ. අන්සාර් මැතිතුමා 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
2වැනි දා ගැසට් පතයක් නිකුත් කරනවා. ගැසට් පතෙය් අංකය 
1991/37. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් පැහැදිලිව තිෙබනවා, ෙම් ජල 
ගාස්තු වැඩි වීම ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියන කාරණය.  වුවමනා 
නම් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් පිටපතක් ගරු මන්තීතුමාට ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා ෙගදර ගිහිල්ලා ෙහොඳට කියවලා බලන්න.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
වැඩි කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
( மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ෙම් වැඩි කිරීම ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි දා ඉඳලා - [බාධා 

කිරීමක්] මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ජනතාවාදී ආණ්ඩුෙව් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙම්කයි. ජල ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් නැහැයි කියලා 
ස්ථිර වශෙයන් තවම කියන්ෙන් නැහැ. ජල ගාසත්ු වැඩි කරනවාද, 
නැද්ද කියන එක පිළිබඳව අනුකමිටුවක් පත් කරනවාය කියනවා. 
ෙමොකටද, අනුකමිටුවක් පත් කරන්ෙන්? අපි ෙම් ආණ්ඩුවට 
පැහැදිලිව කියනවා, ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් නම් කරුණාකරලා ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දනය අවලංගු කරන්නය කියලා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
අවලංගු කරලා ඔබතුමන්ලා මිනිස්සුන්ට දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට-අනිද්දාට 
ඔබතුමන්ලාට ගම්වලට යන්න බැහැ, ෙහල්මට් නැතිව. [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමන්ලාට ෙහල්මට් දමාෙගන තමයි ගමට යන්න 
ෙවන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජල ගාස්තු වැඩි කරන හැටි 

බලන්න. කලින් තිබුෙණ් ඒකක 00-05 දක්වා පරිහරණ ගාස්තුව 
රුපියල් 8ක් විධියටයි. දැන් ඒක රුපියල් 16 දක්වා වැඩි ෙවනවා. 
මාසික ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් 50 සිට රුපියල් 250 දක්වා වැඩි 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලංකාෙව්ද? 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ලංකාෙව් තමයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයිද? 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඔබතුමන්ලාෙග්යි ආණ්ඩුව. ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම කථා 

කරලා ෙම් ජල ගාස්තු වැඩි කරන එක නවත්වන්න. අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩි කරලා නැහැ. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි දා සිට ඒක කියාත්මකයි.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩි කරලා නැහැ. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
( மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 නැත්ෙත් නැහැ. එෙහම නම් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව 

ඉන්නෙකෝ, මා කියන එක අහෙගන. වැඩි කරලා නැත්නම් කෑ 
ගහන්ෙන් නැතුව ඉන්න. මා කියන එක අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකොම 
කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  අද ෙම් රෙට් විශාල මූල්ය 
වංචාවක් සිද්ධ ෙවනවා. අද ඒකට පැහැදිලිවම ෙමතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමා වග කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාත් සිටි COPE එෙක් බැඳුම්කර වාර්තාව. COPE එෙක් 
බැඳුම්කර වාර්තාෙව් පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, - [බාධා කිරීමක්] 

 

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

තිෙබනවා. 
 

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

ෙදන්න. ෙමතුමන්ලා මට බාධා කළා. [බාධා කිරීමක්] අර පාද 
සටහන් පිෙළේ සාමාජිකෙයක් අතැන ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පැහැදිලිව 
සඳහන් ෙවනවා, විශාල මූල්ය වංචාවක් වුණාය කියා. ඒ වාෙග්ම - 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මෙග් කාලය ගන්න එපා. ගරු මන්තීතුමා ෙවනම කථා 

කරන්න.  
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලිවම ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමා කියනවා, ''ඒක පිටි පස්ෙසේ ඉන්ෙන් ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා''යි කියලා. ෙම් රෙට් 
අගමැතිවරයා ෙම් මහා මූල්ය වංචාවට වග කියන්නට ඕනෑ. ඒක 
තමයි ඇත්ත කාරණය. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් ආණ්ඩුවට බදු බර 
වැඩි කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
කබෙලන් ළිපට වැෙටන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. ඒ නිසා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට කරන්න ෙදන්න 
බැහැ. දැන් මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා, "ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය සඳහා ළමයින්ට ටැබ් ෙදනවා''යි කියලා.  
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[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
2016 අවුරුද්ෙද් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට 

පරිගණක ෙදනවාය කිව්වා. ඔබතුමන්ලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න, 
පරිගණක ලැබුණු එක විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයකු ඉන්නවාද කියලා. 
එක්ෙකනකුටවත් දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය කථා ෙපොෙත් ෙම්වා 

කළු පාටින් සහ සුදු පාටින් ෙහොඳට මුදණය කරන්න පුළුවන්. 
නමුත් අපි දන්නවා, 2016 අය වැය ඊෙය්-ෙපෙර්දා වන කල්ම 
සංෙශෝධනය කළ බව. ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. මා 
නැවත වතාවක් කියන්ෙන්, ෙහට-අනිද්දා ෙවනෙකොට 
ඔබතුමන්ලාට ෙහල්මට් නැතිව ගමට යන්න බැරි ෙවනවාය 
කියලායි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය 
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.08] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සත්ුති කරනවා, 

2017 අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මට කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන. මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා අෙප් 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කරුණු කීපයක් කියන්න අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය සහමුලින් රෙට් 

අනාගතය ගැන හිතලා, සැලසුම්සහගතව සකස් කරපු දීර්ඝ කාලීන 
අය වැයක්. ළඟ ෙපෙනන ෙකෙනකුට ෙපෙනන්න පුළුවන්, ෙම් 
අය වැෙය් අර සහන නැහැ, ෙම් සහන නැහැ, අර තෑගි නැහැ, ෙම් 
දීමනා නැහැ, ෙම් ශුභ සාධනය නැහැ කියලා. එෙහම   ෙකෙනකුට 
ඒ විධියට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් රටක් හැටියට අෙප් රට 
ඉදිරිෙය් තිෙබන අභිෙයෝගය කුමක්ද? ෙගෝලීය නිෂ්පාදන කියා 
දාමයට ලංකාව එකතු කරලා, ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ තුළ 
තරගකාරිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වන පරිදි කාර්මික ෙසේවා සහ 
කෘෂිකාර්මික අංශවල නිරත ෙද්ශීය සමාගම්වලට වැඩි අවකාශයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා අපි රටක් හැටියට ඉඩ කඩ සැලසිය යුතුව 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ගමන යන ෙකොට 
අපට යම් යම් ආකාරෙය් සුඛනම්ය තීන්දු ගන්න ෙවනවා. ඒ 
කටයුත්ෙත්දී අමාරු, අපහසු තීන්දු තීරණත් ගන්න ෙවනවා. 
ආණ්ඩුවක් අය වැයක් සකස් කරන ෙකොට හැම ෙකෙනකුම සතුටු 
කළ හැකි, හැම ෙකෙනකුටම වින්දනයක් ලබා දිය හැකි ෙයෝජනා 
හැම විටම ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකියි. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය 
සඳහා අය කරන දඩ මුදල් වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් සමහර අය 
ෙම් දවස්වල වර්ජන කරන බවට පකාශ නිකුත් කර තිෙබනවා. ඒ 
කාරණය ෙත්රුම් ගැනීම ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාවට භාරයි. 

මාර්ග නීති කඩ කරන කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකුට දඩයක් 
පැෙනව්වාම, ඒ දඩය ෙගවන්න සිද්ධ වන අය වර්ජනය කළාම, 
උපවාස කළාම, සත්යගහ කළාම ආණ්ඩුව ඒ ෙයෝජනාව 
අකුළාගත යුතුද, නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව ගත යුතු බුද්ධිමත් 
තීන්දුව ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඕනෑම ෙකෙනකුට 
කල්පනා කර බලන්න පුළුවන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ෙබොෙහෝ කාරණා ගැන. එතුමා 
කිව්වා, "ෙම් ආණ්ඩුව ඇතැම් ෙද්වලට බදු පනවා තිෙබන, 
දරාගන්න බැරි බදු පනවා තිෙබන ආණ්ඩුවක්" කියලා. එෙසේ 
කියමින් එතුමා කරුණු කාරණා විස්තර කළා. හැබැයි මා එතුමාට 
කියන්න ඕනෑ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු විධියට එතුමා 
සතුටු වන්න ඕනෑ බව. ෙමොකද, ගාල්ල කරාපිටිය ෛවද්ය පීඨයට 
බඳවාගන්නා සිසුන් පමාණය ෙදගුණයක් කරන්න අවශ්ය කරන 
සැලසුම් ෙම් අය වැය තුළ සකස ්කර තිෙබන නිසා. ඒ වාෙග්ම, 
තට්ටු 10ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඒ ෛවද්ය පීඨයට ලබා ෙදන්න ෙම් 
අය වැය කථාෙව්දී මුදල් ඇමතිවරයා ෙයෝජනා කළා.  

 
පසු ගිය ආණ්ඩුව අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ පැවැතුණා. මම 

එතුමාෙගන් පශ්නයක් අහනවා. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටියා නම් ෙහොඳයි එයට පිළිතුර ෙදන්න. ඒ සඳහා මෙග් කථා 
කාලෙයන් එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නත් මම සූදානම්. එතුමාත් 
මමත් නිෙයෝජනය කරන ගාලු දිස්තික්කය තුළ රැකියා 
උත්පාදනය ෙවනුෙවන් ඒ පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ ගත් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද  කියන්න; රැකියා කීයක් බිහි කර තිෙබනවාද කියන්න. 
ගාලු දිස්තික්කෙය් තරුණ තරුණියන් ෙකොපමණ පමාණයක් 
වසරකට විරැකියාෙව් සංඛ්යාත්මක පමාණයට එකතු වනවාද? 
ලංකාවම ගන්න ඕනෑ නැහැ, ලංකාව ගැන කථා කරන එක 
පැත්තක තියලා, ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමාත්, මාත් 
නිෙයෝජනය කරන ගාලු දිස්තික්කෙය් විරැකියාවට විසඳුම් හැටියට 
පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ ඇති කරපු සංකල්ප ෙමොනවාද කියලා  මම 
අහනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාමල් රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමාත්  කථා කළා, මීට සුළු ෙමොෙහොතකට කලින්. එතුමා 
හැදුවා, නිල් බලකාය, අර බලකාය, ෙම් බලකාය කියලා 
ෙනොෙයකුත් බලකායන්. ඔය කියපු බලකා  හදලා අඩුම තරමින් 
දකුෙණ් තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශ්නයට දීපු විසඳුම 
ෙමොකක්ද? මහා ෙලොකුවට, උජාරුවට කථා කරමින් කිව්වා, "අපි 
තමයි වරාය හැදුෙව්. අපි තමයි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුෙව්" 
කියලා. ඔව්, අපි දැක්කා ඒවා හැදුවා කියලා. අප්ෙපොච්චිලා, 
බාප්ෙපොච්චිලා ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ඒවා හදලා,  ඒ මහා ණය 
බර ෙම් ජාතිෙය් කර මත තියලා තමයි ගිෙය්. අද රජයක් හැටියට 
ඒ බර දරාගන්න සිද්ධ වුණා අපට. එතුමන්ලා කියනවා, "අපි හදපු 
තැන්වලින් තමයි රැකියා ෙදන්න අද විවිධ ව්යාපෘති ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා. ආණ්ඩුව අරෙගන අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි 
කාලයක් තුළදී ෙහක්ෙටයාර 15,000ක විතර කර්මාන්ත පුරයක් 
හම්බන්ෙතොට නිර්මාණය කිරීම සඳහා මාර්ගය සකස් කරන්න 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශීර්වාදෙයන් අගමැතිතුමාට පුළුවන් වුණා. 
එතැන රැකී රක්ෂා ලක්ෂ හතරක් බිහි ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇහුවා, "රැකියා ලක්ෂ 

දහය ෙකෝ?" කියලා. ගෙඩොල් ෙපෝරනුවකින් ගෙඩොල් බානවා 
වාෙග් මාර්තු මාසයට 1,000යි, ෙපබරවාරි මාසයට 1,500යි, 
ජනවාරි මාසයට 500යි කියලා රැකියා උත්පාදනය වුෙණ් නැති බව 
අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, රැකී රක්ෂා උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් 
මාවතකට අපි රට ෙයොමු කරෙගන යනවා. ඒකට අවශ්ය පාර 
කපලා තිෙබනවා. අද චීන රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, 
හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරය සඳහා ඔවුන්ෙග් දායකත්වය -
අනුගහය- ලබා ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ඇහුවා,  Port City 
ව්යාපෘතියට විරුද්ධ වුෙණ් ඇයි කියලා.  ඔව්, ඒකට අපි විරුද්ධ 
වුණා. ඇයි ඒ? ඒක චීනයට සින්නක්කර  ෙදන්න ගිය නිසා. ඒ 

1147 1148 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා අපි ඒ ගිවිසුම ෙවනස් කළා. ෙවනස් කරලා, ඒ ඉඩම් බදු 
පදනම මත ලබා දීෙම් තීන්දුවකට ආවා. අපි හම්බන්ෙතොට ආරම්භ 
කරන්ෙන්ත් කර්මාන්තපුරයක්. ඒ නිසා කිසිම රජයකට ලංකාෙව් 
ඉඩම් සින්නක්කර ෙදන්න අපි කියා කරන්ෙන් නැහැ කියලා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් හැටියට අපට තිෙබන 

ෙලොකුම සම්පත ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් අපට තිෙබන බලවත්ම, 
බරපතළම, වැදගත්ම සම්පත තමයි, මානව සම්පත. මානව සම්පත 
දියුණු කිරීම සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ෙහොඳ මාර්ගයක් -පාරක්- 
හදලා තිෙබනවා. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මැතිතුමාට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ, 
ඒ නිදහස් අධ්යාපනයට නව පණක් දුන්ෙන් ෙනොමිෙල් ෙපොත-පත 
දීලා, ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එදාත් අපි 
විපක්ෂෙයන් ෙමවැනි කථා ඇහුවා. එදාත් විපක්ෂෙයන් ඇහුවා, 
"පුළුවන්ද, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දිගටම කරෙගන යන්න?" කියලා.  

 
රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා නිදහස් අධ්යාපනයට 

තවත් ෙද්වල් එකතු කළා,  දරුවන්ට නිල ඇඳුමක් දීලා, දිවා 
ආහාරය දීලා. එදාත් අපි ෙනොෙයකුත් කථා ඇහුවා. කවුරු කුමන 
ෙචෝදනා එල්ල කළත් අද අපි රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිවරයාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ, ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ,  අෙප් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය නව මාවතකට ෙයොමු කිරීම සඳහා, අෙප් බාල 
පරම්පරාව නව මාවතකට ෙයොමු කිරීම සඳහා, මානව සම්පත 
ඵලදායීව ෙයොදා ගැනීම සඳහා, ඔවුන් ෙලෝකයට අවශ්ය පුද්ගලයන් 
බවට පත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ෙග් අතට පරිගණකයක් ෙදන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිබීම පිළිබඳව. නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
ඇහුවා, "විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට පරිගණකයක් ෙදනවා කියලා 
ගිය අවුරුද්ෙද් කිව්වා, ඒක දුන්නාද?" කියලා. මම කනගාටු 
ෙවනවා, එතුමා සංඛ්යාෙල්ඛන ගැන ෙසොයා ෙනොබලා එෙසේ කථා 
කිරීම ගැන. මම එතුමාට කියනවා, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
කියලා. දැන් එතුමා ෙම් සභාෙව් නැතත් මම එතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, "ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න" කියලා. 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් 12,000ක් ඒ ණය මුදල 
අරෙගන පරිගණක අරෙගන තිෙබනවා. අෙප් ළඟට ආපු සමහර 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් ඉල්ලුෙව් ෙමොනවාද? "මන්තීතුමනි, පුළුවන් 
නම් අපට laptop එකක් ගන්න උදවු කරන්න, පරිගණකයක් 
ගන්න උදවු කරන්න" කියලා තමයි  ඒ අය කිව්ෙව්. අද ඒ මාර්ගය 
හදලා දීලා තිෙබනවා. වසරින් වසර විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා 
ගන්නා සිසුන් පමාණය වැඩි කරන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. ලබන වසෙර් වැඩි පිරිසක් බඳවා ගන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, කථාව පටන් ගත්තා විතරයි 

ෙන්. කියන්න තිෙබන ඒවා කියන්න ඇත්තටම ෙවලාවක් 
ඇත්ෙත්ම නැහැ. ඒ අය හුඟක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම්  අය වැය  ඇතුෙළේ අෙප් ජාතිය ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න ජාතියක් බවට පත් කිරීම සඳහා මාර්ගය හදන ෙයෝජනා 
තිෙබන බව.  

 
ෙම්  අය වැය ඇතුෙළේ තිෙබනවා, ෙලෝකයට ගැළෙපන ෙලස 

මානව සම්පත නිර්මාණය කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනා. ෙම් අය වැය 
ඇතුෙළේ තිෙබනවා, ශක්තිමත් ශම බළකායක් හැදීම සඳහා වූ 
ෙයෝජනා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කාලයක් යැපුෙණ් 

ෙම් රෙට් අහිංසක ගම්බද කාන්තාවන් මැද ෙපරදිග රටවලට 
ගිහිල්ලා ඉපයූ මුදල්වලින්. ඔවුන් තමයි අෙප් රටට වැඩිම විෙද්ශ 
විනිමය පමාණයක් උපයා දුන්ෙන්. ඒක තමයි අෙප් රටට වැඩිම 
ආදායමක් ලබා දුන් ක්ෙෂේතය බවට පත් වුෙණ්. ඒ ෙවනුවට -
කම්කරුවන්, නිෙවස්වල ෙමෙහකාරකෙම් ෙයෙදන කාන්තාවන් 
ෙවනුවට- වෘත්තිකයන් බිහි කරන්න, විද්වතුන් බිහි කරන්න, 
ෙලෝකයට විද්වතුන් සපයන්න පුළුවන් ගමනක් යෑමට ෙම් අය 
වැෙයන් පාර කපලා තිබනවා. අපි ඒ බව අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි.  

 
අගමැතිවරයාෙග් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ෙථරවාදී බුදු දහම 

ෙලෝකය පුරා පචලිත කිරීමට පුළුවන් වන විධිෙය්. ඒක ෙහොඳ 
ෙදයක්. පිරිෙවන්වල අධ්යාපනය ලබන සාමෙණ්ර 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාට මාසිකව රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් 
ෙගවන්න ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මට 
තවත් හුඟක් කාරණා කියන්න තිෙබනවා. නමුත් මට ඒ සඳහා 
ෙවලාව නැහැ.  

 
අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා සඳහන් 

කරන්නට කැමැතියි. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමා තුන් බියක් ගැන කිව්වා. අද ෙම් රෙට් තුන් බියක් 
තිෙබනවාය කිව්වා. ඔව්, අපටත් ෙපෙනනවා තුන් බියක් තිෙබන 
බව.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මට ෙපෙනන තුන් බිෙයන් 
එකක් තමයි,  නඩු බිය.  අෙනක්  බිය තමයි පාඩු බිය. අෙනක්  බිය  
තමයි  ඔටුනු බිය. සමහර අයට නඩු ගැන මහා භයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  එම නිසා ආණ්ඩුව ඉක්මනින් ෙවනස් කර ගැනීෙම් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. තවත් සමහර අයට ෙලොකු පාඩුවක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා, තමන් හරි හම්බ කර ගත් ධනය පිළිබඳව.  මහා 
ධනස්කන්ධයක් හරි හම්බ කළා, නමුත් අද ඒවා  ෙනොලැෙබන 
තත්ත්වයක මහා පාඩුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. සමහර 
කුමාරවරුන්ට  ඔටුන්න  ගැන දැකපු සිහින   ෙබොඳ ෙවලා  යාෙම්  
භයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි ඔටුනු බිය. ඒකාබද්ධ 
කල්ලිෙය් තුන් බිය තමයි, නඩු බියයි; පාඩු බියයි; ඔටුනු බියයි.  ඒ 
හැෙරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ අනාගතයක් ඇති 
කරන්නට  අෙප් ආණ්ඩුව අවුරුදු පහක ගමනක් ෙනොෙවයි,  
අවුරුදු විස්සක ගමනක්  ෙම් අය  වැෙයන්   ආරම්භ කර 
තිෙබනවාය කියා පකාශ කරන අතර, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින්  මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.20] 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වර්ෂයට   ඉලක්ක  ගත 

අය වැය ෙයෝජනාවලිය  ඉදිරිපත් කළාම, මහජන නිෙයෝජිතයන්  
විධියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා.  ෙම්  අය වැය ෙල්ඛනය  තමයි 
ෙම්  රෙට් ආර්ථික ෙද්හය පිළිබඳව වසර පුරාවට  ඉදිරිපත් කරන  
සැලැස්ම. වසර පුරා අෙප් ආදායම -  වියදම ඒකාබද්ධව  ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න ට පුළුවන් සහන පිළිබඳව, ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදන කමෙව්දය සහ  නිෂ්පාදන කමෙව්දයත් එක්ක  රෙට් 
ජනතාවට අමාරුවක් ෙනොවන  විධියට   ෙම් රට ෙගනයන්නට 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද  කියන කාරණා ඒ තුළ ඇතුළත් 
ෙවනවා.   ෙමහිදී රාජ්ය අංශය ෙවනුෙවන් අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද,  කෘෂිකර්මාන්තය ෙවනුෙවන්,  කර්මාන්ත ෙවනුෙවන්, 
ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන්, සාමාන්ය සුළු ෙවෙළන්දා 
ෙවනුෙවන්, ව්යාපාරිකයා ෙවනුෙවන්, ආෙයෝජකයන් ෙවනුෙවන් 
අෙප් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන කාරණා  අපි නිරන්තරෙයන් 
කල්පනා කළ යතුයි.  අය වැයක සාරය වන්ෙන්  ජනතාවට එයින් 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන් සහන උපරිම වශෙයන්  ලබා දීමයි.  අෙප් 
රට  මහා පරිමාණෙය් විවිධ නිෂ්පාදන කියාවලියන් තුළින් ආදායම් 
ලබන රටක් ෙනොෙවයි.   ජපානය, චීනය, ඇෙමරිකාව, ෙසෝවියට් 
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[ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා] 



2016 ෙනොවැම්බර්  15 

 

 

ෙද්ශීය වශෙයන් හා ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
තිෙබන වගාවන් කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා, 
සුළු අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා, පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා අලුත් වැඩ සටහන් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද කුරුඳුවලට  ෙහොඳ මිලක් තිෙබනවා. 
කුරුඳුවලට ෙහොඳ ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් කුරුඳු, කුරුඳු 
ෙතල් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල කුරුඳුවලට වඩා පමුඛත්වෙය් 
තිෙබන නිෂ්පාදන විධියට ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. අද 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සුදු හඳුන් වගාව ආරම්භ කර තිෙබන බව 
අපි දන්නවා. රාජ්ය අංශෙයන් අපි ඒක ආරම්භ කරලා නැහැ. 
වල්ලාපට්ටා වාෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබන වගාවන් අපි ආරම්භ 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා ෙගොවියාට ආදායමක් ලැෙබන, ෙගොවියාෙග් 
අත මිට සරු වන, ස්වාභාවිකව මහ ෙපොෙළොවට  ඔෙරොත්තු ෙදන  
සම්පදායික වගා කමයන් සඳහා අපි වැඩ සටහන් කියාත්මක කළ 
යුතුයි. ඒ සඳහා ෙගොවියා ශක්තිමත් කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  
ෙද්ශීය වශෙයන් ෙමන්ම විෙද්ශීය වශෙයන් ෙගොවියාට ෙහොඳ 
ෙවෙළඳෙපොළක් ලබා ෙදන්න අපට අවකාශ ලැෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ පළාත් ෙපොල් 

තිෙකෝණය විධියට විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, කුරුණෑගල  
දිස්තික්කෙය්  ෙපොල් වගාෙව් ෙයදී සිටින අයෙග් වගාව ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා අපි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. සමහර ෙවලාවට අපි 
මැෙල්සියාෙවන් පමිතිෙයන් ෙතොර පාම් ඔයිල් ලංකාවට 
ෙගන්වනවා. අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, සමහර ෙවලාවට 
වරාෙය්දී  පරීක්ෂා කිරීමකින් ෙතොරව පාම් ඔයිල් වර්ග රට තුළට 
එන  බව. ඒ නිසා ඒවාට බදු ගහන්න ඕනෑ. ඒ බදු ගැහීමත් එක්ක 
ලංකාෙව් ෙපොල් ෙතල්වලට, ෙකොප්පරාවලට මිලක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  ෙද්ශීය ෙගොවියාට පුංචි ෙපොල්වත්තක් 
තිබුණත්, ෙලොකු ෙපොල්වත්තක් තිබුණත් ෙම් කමෙව්දය තුළ ඒ 
කාර්ය කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

 
අෙප් රටට සීනි ආනයනය කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව ඇෙමරිකානු 

ෙඩොලර් මිලියන 250 සිට 400 දක්වා මුදලක් වැය කරනවා. නමුත් 
මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ඉඩම් අමාත්යාංශය යටෙත්  තිෙබන   
කන්තෙල් සීනි ෆැක්ටරිය  1994දී වසා දමපු බව.  මීට අවුරුදු විසි 
ගණනකට කලින් තමයි එය වසා දැමු ෙව්. එයට අයත්  අක්කර 
25,000කට වඩා වැඩි භූමි පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ ඉඩම්වල උක් 
වගා කිරීම සඳහා ෙමොරගහකන්ද ව්යාපෘතිය යටෙත් වතුර ගන්න 
පුළුවන්;  කන්තෙල් වැෙවන් වතුර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට 
පසුව ෙම් දක්වා ආණ්ඩු කිහිපයක් තිබුණත් ෙම් සීනි ෆැක්ටරිය අද 
වන ෙතක් විවෘත කර ගන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ෙකන්  ෙමටික් ෙටොන් 7000 සිට 8000 දක්වා පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට්  වාර්ෂික අවශ්යතාවය 
ෙමටික්  ෙටොන් ලක්ෂ 5ක් වුණත් අපට එය 7000ක් හා 8000ක් 
දක්වා කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, නමුත් අද වනෙතක් අපට ෙමය කියාත්මක 
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපට ෙම් සඳහා අවශ්ය භූමිය 
තිෙබනවා; වතුර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙමවැනි සම්පත් 
තිෙබනවා. ඒ ෆැක්ටරිය ලබා දීමට  ඉන්දියානු සමාගමක් ෙම් වන 
විට  කැමැත්ත පළ කර තිෙබනවා.  ඒ  ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් 
මිලියන 100ක් වැය කරන්න අදහස් කර තිෙබනවා.  අක්කර 
38,000ක ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිය කියාත්මක කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  එහිදී පිටරටින් ෙගෙනන එතෙනෝල්  පමාණයත් අවම 
කරලා, ජනතාවට අඩු  මිලට  සීනි ලබා ෙදමින් ඒ කාර්යය 
කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.   

 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනා අතර මිරිදිය ගම්මාන 100ක් ඇති කිරීම 

ගැනත් සඳහන් ෙවනවා. ගාමීය වශෙයන් මිරිදිය මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනය, එහි ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව දැන්  
පර්ෙය්ෂණාත්මකව කරුණු ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.  ෙම්  මිරිදිය 
ගම්මාන ඇති කිරීම සඳහා මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ගාමීය පෙද්ශවල කටුඉස්සා වැනි මත්ස්ය වර්ග ඇති කිරීමටත්, 
මගුරා වැනි පාරම්පරික high protein  මත්ස්ය වර්ග අභිජනනය 
කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් 
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ෙද්ශය වාෙග් මහා නිෂ්පාදන කියාවලියක් ෙනොමැති  සාමාන්ය 
තු න්වැනි ෙලෝකෙය් රටක් විධියට   අෙප්  කමෙව්ද  උපකමශීලි 
විය යුතුයි,  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
විෙශේෂෙයන් අෙප් කෘෂිකර්මාන්තය  පිළිබඳව ෙම් අය වැය 

ෙල්ඛනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන  යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල්  
පිළිබඳව සලකා බලමු. ආහාර නිෂ්පාදනය හා කෘෂිකර්මාන්ත 
කටයුතු  සඳහා කරන ආනයනයන්වලට අපි වාර්ෂිකව රුපියල් 
මිලියන 200 කට වැඩි මුදලක්  වැය කරනවා. ඒ වැය කරන මුදල  
ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව කරන වැඩසටහන්වලදී    
ආෙයෝජනයක් විධියට අපි කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් නිරත මිලියන 2.5ක් පමණ වන ජනගහනෙය්   වැඩි 
ෙවන මාසික ආදායම  දළ වශෙයන්  රුපියල්  විසිපන් දහසක්  
පමණ ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් ජනතාවෙග් මාසික ආදායම  
රුපියල්  හතළිස ්එක් දාහට වඩා අඩුයි.  එම නිසා ෙම්ක වැඩි කර 
ගන්නට  අනුගමනය  කළ යුතු  කමෙව්දයන් ෙමොනවාද?   යල 
කන්නෙය් වන්නට පුළුවන්;  මාස් කන්නෙය් වන්නට පුළුවන්  
ෙගොවිතැන් කරන  අයට අපි  අලුත් තාක්ෂණය කමෙව්දයන් ලබා 
දිය යුතුයි. ෙවෙළඳ ෙපොළ  පිළිබද කමෙව්දයන්  කියාත්මක විය 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදන කියාවලිෙය්දී ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
තිෙබන  අංශයන්  සඳහා ෙයොමුවිය යුතුයි.   විෙශේෂෙයන් ෙද්ශීය 
පැරණි වී වගාව පචලිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  බටහිර පන්නයට අති විශාල 

වශෙයන් ෙතල්,  ෙපොෙහොර පාවිච්චි කර වගා කළ යුතු  වී  වර්ග 
ෙවනුවට අෙප් ගෙම් පැරණි  වි වර්ග  හඳුන්වා ෙදන්නට  ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් සුවඳැල්, කළු හීනැටි,  
පච්චෙපරුමාල්, දික් වී , මුරුංගකායම්, කුරුළු තුඩ  වැනි වී වර්ග  
ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ෙතොරව,  ෙතල්  භාවිතෙයන් ෙතොරව වගා 
කළ හැකියි.  ශරීර ෙසෞඛ්ය උෙදසා එවැනි ෙද්ශීය පැරණි වී වගාව 
පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන්  කියාත්මක කිරීම වැදගත් ෙවනවා.   
අපි  ෙම් සඳහා  පාළාෙතන් පළාතට, දිස්තක්කෙයන් දිස්තික්කයට  
කියාත්මක කරන ෙයෝජනාවලියක් හඳුන්වා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු  
ෙවනවා. 

 
අය වැය විවාදයකදී   කාරක සභා අවස්ථාෙව් අවසන් වරට 

ඡන්දය ගන්නා අවස්ථාව දක්වා අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න 
මහජන නිෙයෝජිතකුට පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
ෙලෝකෙය් පලතුරුවලට විශාල ෙවළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා.  
ලංකාෙව් ඇඹිලිපිටිෙය් ෙකෙසල් වගා කරන ෙගොවියා දරුවන්ට 
කන්න ෙකෙසල් ඇවරියක් ෙගදර පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යවනවා. ඇඹිලිපිටිෙය් වගාවලින් ලබා ගන්නා 
ෙකෙසල් කැන් ටික ෙලොරිවලට පටවලා ඒක උඩ පස් ෙදෙනක් 
විතර නැඟලා තමයි ෙකොළඹට ෙග්න්ෙන්. එයින් ෙකොච්චර 
පෙයෝජනයක් ෙවනවාද, ෙකොච්චර අපෙත් යනවාද කියන එක 
බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පලතුරු වගාව පිළිබඳව විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අෙප් පලතුරු සඳහා  බටහිර 
රටවල විශාල ෙව ෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙලෝකෙය් රටවල ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබන අන්නාසි, රඹුටන්, 
ගල් සියඹලා, පැණි ෙමොර, ෙටොම් එල්ලාවලෙග් "Tom Ejc 
Mango" - අඹ වාෙග් පලතුරු වගා කිරීම සඳහා සියයට 50ක 
ෙපොලී සහනයක් ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක වැඩි කරන්නය කියලා 

මම කියන්න කැමැතියි.  ෙවළඳ ෙපොෙළේ පසාරණයක් එක්ක ෙම් 
වගාවන් වර්ධනය කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. ෙමොකද, අෙප් මහ 
ෙපොෙළොව ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. වැෙටන ඕනෑම ෙදයක් පැළ 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දයත් එක්ක අති විශාල පලතුරු 
නිෂ්පාදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
අද ෙලෝකෙය් විවිධ අසනීප තත්ත්වයන් නිසා පලතුරු පාවිච්චි 
කිරීෙම් උපෙයෝගිතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාරණයත් එක්ක 
ෙම් වැඩ සටහන් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්.  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අභිජනන මධ්යස්ථාන තුනත් පමණයි. ඒ මධ්යස්ථාන තුන  
පමාණවත් නැහැ. හම්බන්ෙතොට අභිජනන මධ්යස්ථානෙයන් 
වයඹට  මාළු පැටව් ෙගෙනනෙකොට  පැය ගණනක් ගතවන නිසා 
පැටව් විශාල වශෙයන් මැෙරනවා.  ඒ නිසා ඒ  ඒ පළාත්වල 
අභිජනන මධ්යස්ථාන ඇති කිරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක  
කෙළොත් අෙප් ගෙම් වැෙව් මිරිදිය තටාකවල ෙකෙරන නිෂ්පාදන 
කියාවලිය ගමට ආර්ථික පෙයෝජනයක් ෙවනවා.  ඊෙය් ෙපෙර්දා 
අෙප් ආසනෙය් හක්වටුනාව ධීවර ගම්මානෙය්  පජා ශාලාව රජෙය් 
ආධාර යටෙත් හදා  විවෘත කළා. එහිදී එක ෙගොවිෙයක් කිව්වා, ඔහු  
කටු ඉස්ෙසෝ  කිෙලෝවක් රුපියල්  1200කට විකුණනවාය කියා. 
දවසකට උපයන මුදල ඒකාබද්ධ කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් ධීවර 
සමිතියක් හදා ධීවරයන්ට විශාම  වැටුපක්  පවා හදා  තිෙබන බව 
කිව්වා.  ගම්වල එවැනි වැඩසටහන්  පවා කියාත්මක ෙවනවා.  

 
2017 මැයි මාසෙය් ජාතික ෙවසක් උෙළල  පැවැත්වීම සඳහා 

සත්කාරක රට ෙලස ශී ලංකාව ෙතෝරා ගැනීම සතුටට  
කාරණයක්. ''පණ්ඩිත් අමරෙද්ව සංගීත ආශමය''  පිහිටුවීම ගැන 
එදා මම සංස්කෘතික ඇමතිවරයා  විධියට සිටියදීත්  ෙයෝජනා 
කළා. ෙමවර අයවැෙයන් ඒ සඳහා රුපියල්  මිලියන 28ක් ලබා දීම 
පැසසිය යුතු කාරණයක්. ෙලෝකය පිළිගත්තු ෙමවැනි අතිදක්ෂ 
නිර්මාණ ශිල්පීන් ෙවනුෙවන් තවත් ෙමවැනි නිර්මාණ ශිල්පීන් 
දහසක් බිහි කරන්නට ''භාත්ඛණ්ෙඩ්''  වැනි ආශමයක්, පර්ෙය්ෂණ 
මධ්යස්ථානයක්  පිහිටුවීම අෙප් සතුටට කාරණයක්.  පසිද්ධ රැඟුම් 
පාලක මණ්ඩලෙය් පහසුකම් අවම මට්ටමක තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සඳහා නවීන තාක්ෂණික ෙගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට රුපියල් මිලියන 
50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
කුඩා වැව්  1500ක ෙරොන් මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා රුපියල්  

මිලියන 3000ක් ෙවන්  කර තිෙබනවා.   ෙම් දිනවල ගෙම් වැලි  
පවාහනය සහ ෙබොරළු පවාහනය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල   පශ්නයක් මතු වී  තිෙබනවා.  ඒ, 
දිසාපතිතුමා ළඟ ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ළඟ  ෙහෝ ඊට අදාළ  
මුදිත බලපත නැති කමයි.   ඒ නිසා ඒ කටයුතු කළමනාකරණය 
කරමින්  විනිවිදභාවෙයන් යුතු  නිවැරදි ආර්ථික  වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීමත් එක්ක පක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු  
කරන්නට ඕනෑ.  දැක්මක් ඇති වැඩ පිළිෙවළක් විධියට ශී 
ලංකාෙව්   ආර්ථික ෙද්හය ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි කියන එක මතක් කරමින්,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාට ස්තුතිය පළ කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.34] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් 

70ෙවනි අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. අද උෙද් සිට ෙම් දක්වාත්, ෙම් දවස් කිහිපය 
පුරාත් පැවැත්වුණු ෙම් විවාදයට අපි ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් 
සවන්ෙදමින් සිටියා.  

 
අද උෙද් වරුෙව් පිරිසත් වට කරෙගන ගරු නාමල් රාජක්ෂ 

මන්තීතුමා ෙම් සභාව අමතන අවස්ථාෙව්, මම කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කථාව සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කර ගත්තා. 
මම කල්පනා කළා, ඇත්තටම එතුමාෙග් පියාට තමයි ෙම් අය වැය 
ෙග්න්නට අවස්ථාව තිබුෙණ් කියා. ෙමොකද, අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වූෙව් ෙබ්බිලා ෙනොදැනෙගන 
සිටියාට අප්පච්චි දැනෙගන සිටිය නිසායි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනයන්න 
ආර්ථික ශක්තියක් නැහැ, විෙද්ශ සම්බාධක වැටිලා, විෙද්ශ රටවල් 

සම්පූර්ණෙයන් ලංකාවට එෙරහිව නැඟී සිටිනවා, ආර්ථිකය කඩා 
වැටිලා, තහන්චි  පැනවිලා, සම්බාධක පැනවිලා කියලා. ෙම් රෙට් 
සශීක භාවයක් තිබුණා නම්, ඔය කියන මුදල් පමාණය රෙට් 
තිබුණා නම් ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා ආණ්ඩුව 
අ රෙගන ඒවා හංගාෙගන ඉන්නවාද, ෙමවැනි පරිසරයක් තුළ? තව 
අවුරුදු ෙදකක් ඉදිරියට තිබියදී මැතිවරණයක් පැවැත්වූෙව් 
අප්පච්චි දැනෙගන සිටිය නිසායි, ෙම් රට සම්පුර්ණෙයන් 
විනාශයට පත් ෙවනවා, කඩාෙගන වැෙටන ආර්ථිකයක්, 
ආණ්ඩුවක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු 
ෙදකකට කලින් ජනාධිපතිවරණයකට ගිෙය්. ෙම්කයි ඇත්ත 
කථාව. ෙම් වැටුණු ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට, ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීමට අද ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා විෙද්ශ 
රටවලට ගිහින් කියා කරෙගන යනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් පිරිෙවන් 

අධ්යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා පිරිෙවන් ගුරුවරයකු සඳහා 
රුපියල් 2,500ක මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම සිසු රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් 
කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ, කවුරුත් ඉල්ලුෙව් නැහැ, 
කවුරුත් ෙපළපාළි ගිෙය් නැහැ ෙමවැනි රක්ෂණයක් අවශ්යයි 
කියලා. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා සහ ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ බව අපට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා, ෙම් සිසු දරුවන්ට රක්ෂණ කමයක් 
හඳුන්වාදීමට කටයුතු කිරීම තුළින්. අද හදිසිෙය් ෙලඩක් දුකක් 
හැදුණාම අම්මාට තාත්තාට මුදල් තිබුෙණ් නැති වුණාට ෙම් 
රක්ෂණ කමය හරහා බාහිර සහ ෙන්වාසික පතිකාර ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාව සිසු දරුවන්ට හිමි ෙවනවා. ෙම්වා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා 
විධියට මම සලකනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම විපක්ෂෙය් 

වට ෙවලා ඉන්න රැළ සියලු දූෂණයන් සිදු කරපු පිරිසක්. ඔය කෑ 
ගහන එක මන්තීවරයකුෙග් පිට රට තිෙබන accounts බැලුෙවොත් 
ඒ බූදලෙයන් ෙම් අය වැය පරතරය ෙවනස් කර ගන්නට, අය වැය 
පරතරය පියවා ගන්නට පුළුවන්. මම ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව්දී 
ෙයෝජනා කරනවා ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් වංචා, දූෂණ පිළිබඳ නඩු ටික 
අහන්න ෙවනම අධිකරණයක් පත් කරන්න කියලා. මහාධිකරණ 
ෙදකක් තුනක් ෙම් නඩු සඳහා ෙවන් කරලා ෙම් නඩු ටික අහන්න. 
ෙම් අය වැය පරතරය පියවා ගන්න තරම් ලංකාෙව් සල්ලි කළු 
සල්ලි විධියට විෙද්ශ බැංකුවල දාෙගන ෙම්ෙගොල්ල අද සැප 
විඳිනවා. නමුත් ෙම්ෙගොල්ල, ෙම් කකුළුෙවෝ කෑ ගහන්ෙන් වතුර 
ටික රත් ෙවනකම් විතරයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුව 

ෙවනස් කරන්නට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ. අපි සාමාන්ය ගම්වල 
ඉන්න මිනිස්සු. මිනිස්සුන්ට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්නට. මිනිස්සු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනස් 
කෙළේ රාජපක්ෂට ෙම් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ෙගන යන්න බැරි 
නිසායි. එෙහම නැතිව සුමනදාසෙග් කීමට කළා ෙනොෙවයි. මම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක් 
පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයක් හැටියට සහ පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් හැටියට ඉඳලා තිෙබනවා. එදා අෙප් 
ෙපෝරිසාදෙයක් හිටියා, නාවලපිටිය ආසනෙය්. අපිට කිව්වා, තව 
අවුරුදු ෙදකක් තුනක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව කඩාෙගන 
වැෙටනවා, එක්ෙකෝ ෙම් ආණ්ඩුව විසුරුවන්න ඕනෑ, එෙහම 
නැත්නම් ෙම්ක දාලා යන්න සිද්ධ ෙවනවා කියලා. ෙමොකද, 
විෙද්ශ රටවල් සම්පූර්ණෙයන් ලංකාවට එෙරහිව නැඟී සිටිනවා. 
විදුලි පුටු එනවා, අර පුටු එනවා, ෙම් පුටු එනවා කියලා. ෙම්වාට 
රත් ෙවලා තමයි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූෙව් අවුරුදු ෙදකකට 
කලින්. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. ෙම් සභාෙව් ෙබොරුවට පම්ෙපෝරි 
ගහනවා, කට ඇරෙගන බලාෙගන ඉන්නවා ෙම්ක වැෙටයි 
කියලා. අපි ආණ්ඩුව ෙදනවාද නැද්ද කියක එක තීරණය 
කරන්ෙන් තව මහනුවර ෙපරහැර 18ක් පවත්වලායි.  
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එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැම දාම ෛවරෙයන් හිටපු ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පිහිටවූෙවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
විරුද්ධ පක්ෂය හැටියට ෙකළින් හිටගන්නවා. හැම දාම විරුද්ධව 
කටයුතු කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පිහිටවූෙවොත් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැම දාම විරුද්ධව, එෙරහිව, ෛවරෙයන් 
හිටගන්නවා.  

 
අද ෙම් පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 

ෙලෝකෙය් රටවල් ලංකාවට ආධාර ෙදන්න කැමැති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් ලංකාව ගැන මහා බලාෙපොෙරොත්තු 
තියාෙගන ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙකෙරහි මහා විශ්වාසයකින් ඉන්නවා. "ෙම්ක වැෙටයි. ෙම්ක 
වැෙටයි" කියමින් ආණ්ඩුව වැෙටන කල්ම තමයි බලාෙගන 
ඉන්ෙන්. ෙම්ක කවදාවත් වැෙටන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි, 
ඉස්සරහට යන ආණ්ඩුවක්. ජනතාවට පහසුකම් ෙදන්න ආර්ථිකය 
ශක්තිමත්ව තිෙයන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා රහත් වුණු මිනිසුන් 
වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. රට කාපු, රට විනාශ මුඛයට ෙගන ගිය 
මිනිසුන් තමයි අද ෙමතැනට ඇවිත් පම්ෙපෝරි ගහන්ෙන්. 
එතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් ෙරදි ඇඳෙගනද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය 
කථා කරන්ෙන් හරියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැති අය 
වාෙගයි. ෙම්වා කරන ෙකොට ලංකාෙව් හිටපු නැති මිනිසුන් 
වාෙගයි ෙම් අයෙග් කථා. අද උෙද් ඉඳලාම අප ඒ කථා අහෙගන 
හිටියා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය තුළින් කෘෂි 

කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා වූ ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙකෙනක් හැටියටයි මම 
ෙම් කාරණා කියන්ෙන්. අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොකඩවා 
ලැෙබනවා. කාෙගන්වත් හිඟා කන්න ඕනෑ නැහැ. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය වශෙයන් ලැෙබන මුදල අද ඒ ෙගොවීන්ෙග් බැංකු 
ගිණුමට  යනවා. ෙත් වගා කරන ෙගොවීන්ටත් අද ෙහොඳ මිලක් 
ලැෙබනවා. ෙත් මිල ඉහළ පහළ යන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, අය වැය තුළින් බඩු මිල අඩු ෙවනවා; වැඩි ෙවනවා. 
බඩු මිල අඩු කළ ආණ්ඩුවක් නැහැ. ඉතිහාසය ගත්තාම, හැම 
ආණ්ඩුවක්ම අවසානෙය් බඩු මිල වැඩි කරලා තමයි තව 
ෙකෙනකුට ආණ්ඩුව භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වතුකරය 

නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාත් මමත් නිෙයෝජනය 
කරන ආසනෙය් සිංහල, මුස්ලිම්, දමිළ කියන සියලු ජාතීන් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ ෙදමළ ජනතාව අර ෙප්ළි නිවාසවලින් අයින් කරලා,  
ඔවුන්ට ෙගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් ෙවන්න, තමන්ට අවශ්ය 
රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය අද සකස් ෙවමින් 
පවතිනවා.  ඒ මිනිසුන් අර වහල් ජීවිතවලින් මුදවලා, නිදහෙසේ 
ජීවත් වීෙම් අයිතිය තහවුරු කරන්න අද ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් අද 
ෙම් ආණ්ඩුවට එකතු ෙවලා අපත් එක්ක සතුටින් වැඩකටයුතු 
කරෙගන යනවා.   

 
වී ෙගොවීන් නඟා සිටුවීම සඳහා ෙදන ඒ සහනාධාරය අද 

එෙලසම ලැෙබනවා. ගංගා, ඇළ, ෙදොළවල් ටික සංවර්ධනය 
ෙවනවා. වැව් අමුණු ටික හැෙදනවා. ෙම් ෙද්වල් තමයි ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙම් හැම පාර්ශ්වයක්ම සතුටු කිරීම සදහා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති සාර්ථක අය වැයක් ෙලස ෙබොෙහොම 
සතුටින් තමයි අප අද ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්.   

 
මුස්ලිම් ජනතාව අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් 

ෙදනවා. ඔවුන් කවදාවත් රැකියාවක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව බලයට ෙගනැත් ඒ මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙමොකක්ද?  මුස්ලිම් ජනතාවෙග් හදවත්වල තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා මම දන්නවා. නිදහෙසේ ජීවත් වීෙම් අවසරය 
පමණයි ඒ මිනිසුන් ඉල්ලුෙව්. ෙබොදු බල ෙසේනා, අර ෙසේනා, ෙම් 
ෙසේනා දමාෙගන  ෙම් රට ජාතිවාදෙයන් අවුස්සලා, ෙල් වගුරවන්න 

කටයුතු කළා මිසක්, ඒ මිනිසුන්ට සාධාරණයක් කෙළේ නැහැ. 
ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව නැතිව කිසිම ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් 
ආෙයත් අය වැය කියවන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ; ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුවක් කරන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා, ෙම් රෙට් 
සියලු ජනතාවට එකතු ෙවන්න  පුළුවන් එකම තැන ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවයි කියා මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනා ඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ෙම් අය වැය ඉතා ෙහොඳ අය වැයක් ෙලසයි අප දකින්ෙන්. 

ෙමෙතක් කාලයක් කවුරුවත් ගාමීය ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස 
යමක් කෙළේ නැහැ. නමුත්, අද ගාමීය ජනතාවට යමක් කරන්න 
පුළුවන් ආකා රයට හැම ආසනයකටම රුපියල් මිලියනයක 
මුදලක් මුදා හැර තිෙබනවා. ආසනෙය් මන්තීවරයා හරහා ණයක් 
හැටියට ඒ මුදල් ලබාෙදන්න පුළුවන්. රුපියල් 50,000 ගණෙන් 
දුන්ෙනොත්, 20ෙදෙනකුට ඒ මුදල ලබාෙදන්න පුළුවන්. ගාම 
නිලධාරි   ෙකොට්ඨාසවල සිටින දුප්පත් මිනිසුන්ට ස්වයං රැකියාවක් 
කිරීෙම් අවකාශය සලසන්න ඒ තුළින් අපට හැකියාව ලැෙබනවා.   
එම නිසා ෙබොෙහොම සාධාරණ, කාටත් සම ෙසේ පතිලාභ ෙබදී යන, 
කාටත් සතුටු ෙවන්න පුළුවන් හැකියාකාරී අය වැයක් හැටියට අප 
ෙමම අය වැය දකිනවා.  

 
 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා එකතුව ෙගන යන 

යහ පාලන ආණ්ඩුව සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගෙයන් ඉදිරියට 
යනවා. ෙම් ෙද්වල්වලට සම්බන්ධ ෙවලා විපක්ෂ නායකතුමාත් 
ෙබොෙහොම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරනවා. ෙම් කටයුතුවලට  
එෙරහි වන විපක්ෂයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ.   
මංෙකොල්ලකාරෙයෝ, ෙහොරු කණ්ඩායමක් විතරයි ෙම් 
ෙද්වල්වලට විරුද්ධ ෙවලා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මට තව තත්පරයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 

තමන්ෙග් කුණු වහගන්න, කරපු ෙහොරකම් වහගන්න, ජරාව 
වහගන්න, ඒ මිනිසුන් ආණ්ඩුවක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. 
ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව එයට ඉඩ ෙනොෙදන බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 
කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ම ෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.44] 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසර සඳහා ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන අය වැය පිළිබඳව ෙපොදුෙව් යමක් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

1155  1156 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවර අය වැය ඉදිරිපත් කළ දිනෙය් සිට අෙප් සියලුම ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අනුව, -සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.- ෙපොදුෙව් 
ගත්තාම  අය වැය පිළිබඳව මට තිෙබන්ෙන් සතුටක් සහ භියක්. 
සතුටු වන එක කාරණයක් තමයි ෙම් අය වැෙය්දී මල ෙනොතලා 
ෙරොන් ගන්නා ෙසේ, කාටවත් ෙනොරිෙදන ආකාරයට ඒ අවශ්ය බදු 
මුදල් ෙවන් කර ගැනීමයි. ඒ නිසා ෙම් රජයට විරුද්ධව කටයුතු 
කරන, කථා කරන අයට කියන්න කාරණාවක් නැතිව අය වැයට 
සම්බන්ධ නැති කාරණා තමයි ෙබොෙහොමයක් ඉදිරිපත් කෙළේ.  
එයින් එහාට ගත්ෙතොත්, මා ෙම් අය වැය ගැන සතුටයි කියලා 
කියන්ෙන්, ෙම් අය වැෙයන් අධ්යාපනය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක්, 
වැඩි කැප කිරීමක් කර තිෙබන නිසයි. මට කලින් කථා කරපු 
ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්ම අෙප් රෙට් අෙපොස 
(උසස් ෙපළ) දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු කිරීමට tab පරිගණක 
යන්තයක් ලබා දීම වාෙග්ම ගුරුවරුන් සඳහා පරිගණක ලබා දීමට 
ෙමවර අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
ෙමෙතක් කල් ෙම් රට අපි දියුණුයි, දියුණුයි කියලා කිව්වාට 

අපි හුඟක් පස්සට ගිහිල්ලායි තිබුෙණ්. ෙමොකද, ෙකෙනකුට   
මුදලක් එකතු කරලා ෙම් තත්ත්වයට යන්නට බැහැ. ඒ නිසා දැන් 
අෙප් රජය තරුණ දරුවන්ට ඒ පහසුකම ලබා ෙදනවා.  
විෙශේෂෙයන් ඒෙකදි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ tab පරිගණක 
යන්ත අධ්යාපනය සඳහා පමණක් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් 
විධියට අෙනකුත් සියලු ෙද්  අවහිර කරලයි ලබා ෙදන්ෙන් කියන 
එක. ඒක ඉතා දුරදිග බලා  කළ කටයුත්තක්.  එතැනින් එහාට මා 
ෙම් අය වැය ගැන සතුටු වන තව කාරණාවක් තිෙබනවා.   

 
අපි 2015 ජනවාරි 08 ෙම් රට භාර ගනිද්දී ෙම් රෙට් පූජ්ය 

පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙම් ෙවනුෙවන් උදවු කළා, ආශීර්වාද 
කළා. පිරිෙවන් අධ්යාපනය ලබන ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙයන් මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  
ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙමොන සාකච්ඡාවක් මඟින් ෙහෝ තීරණය කරලා ෙම්ක ෙවන් කර 
දීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතෙයකු 
හැටියට, එවැනි පෙද්ශයකින් ආපු ෙකෙනකු හැටියට මා ඉතාම 
සතුටු ෙවනවා. මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාර්ග නීති - රීති කඩ කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් ෙමවර අය වැෙයන්  රුපියල් 2,500ක දඩයකට 
යටත් කරලා තිෙබන බව  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා.  

 
ඊෙය් ෙවද්දී  බස් රථ රියැදුරන්, බස් හිමියන් ෙම් පිළිබඳව 

ෙබොෙහොම විෙව්චනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
පශ්නය රුපියල් 2,500 දක්වා දඩ මුදල වැඩි කිරීම ගැන ෙනොෙවයි.  
ඒ අය කියනවා, "රුපියල් 2,500ක් දක්වා දඩ මුදල වැඩි කළාම, 
අපට ෙපොලීසියට ෙදන්න තිෙබන ගණන වැඩියි" කියලා.  ෙම්ක 
පුදුම කථාවක්. මා ෙනොෙවයි, ෙම්ක කියන්ෙන්. ෙමෙහම කටයුතු 
කරන්ෙන් නැති ෙපොලිස් නිලධාරින් අප ෙකෙරහි තරහා ෙවන්න 
එපා.  ෙම් රෙට් මතයක් තිෙබනවා,   මහ පාෙර්දී දඩයක් ගැහුවාම, 
ෙපොලීසියට ගණනක් දීලා යන්න පුළුවන් කියලා.  ෙවනදා රුපියල් 
500ක දඩයක් ගැහුවාම අඩුෙවන් දීලා යන්න පුළුවන්, රුපියල් 
2,500ක් වුණාම ඊට වැඩිය දීලා යන්න ෙවනවාය කියන එකයි 
හුඟක් අය කියන්ෙන්. මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් රුපියල් 2,500ක 
දඩ මුදල අඩු කරනවාට වඩා ෙහොඳ නැද්ද, එවැනි ෙදයක් රෙට් ෙම් 
සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒක නවත්වන එක;  ඒක ගැන ෙහොයලා බලන 
එක. ෙමොකද, ෙම් රට නීතිගරුක රටක් කරන්නයි අපි 2015 
ජනවාරි 08 ෙම් රට භාර ගත්ෙත්. නීතිෙයන් පිට ගිහිල්ලා ෙම් රට 
දියුණු කරන්න බැහැ. ෙම් රට නීතිගරුක ෙනොවුෙණොත් අපි 
දරුවන්ට tab පරිගණක යන්ත ෙදන එකයි, දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
දියුණු කරන එකයි,  විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්ය පමාණය වැඩි කරන 
එකයි, විශ්වවිද්යාල දරුවන්ට  laptop ෙදන එකයි, පාසල් හදන 
එකයි, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" හැටියට පත් කරන්න සියලුම 

පළාත් සභාවලට ජාතික රජෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් මුදල් 
ෙදන එකයි, දැනට ගරා වැටිලා තිෙබන පාසල්  repair කරන 
එකයි, -ෙම් ඔක්ෙකෝම- ෙකරුවත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සදාචාරය පිරිහිලා 

නම් ෙකතරම් මුදල් තිබුණත්, ෙකතරම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කළත් 
වැඩක් නැහැ.  අද ෙම් රෙට් මත් පැන් අෙළවිය, කුඩු ඇතුළු ෙහොර 
මත් දව්ය අෙළවිය ඉතාම ඉහළ ෙගොස් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  three-wheeler රියැදුරන් 

සම්බන්ධෙයනුත් පසු ගිය කාලෙය් එක්තරා කථාවක් අහන්න 
ලැබුණා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක අය වැය කථාෙව් තිෙබනවාද 
කියලා.  Three-wheeler රියැදුරන් බවට අනුමත කරන්ෙන් අවුරුදු 
35න් පස්ෙසේ කියලයි මට අහන්න ලැබුෙණ්.  ෙමොකද, ඊට අඩු 
වයෙසේ අය three-wheeler  රියැදුරන් හැටියට පත් වුණාම ඒ 
අයෙග් තරුණකමත් එක්ක විවිධ නුසුදුසු  කියාවලට ෙපළෙඹන්න  
පුළුවන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා 

ඇතුළු අපි රටක් හැටියට ෙමොන තරම් ෙදයක් කළත්, නීතිගරුක 
රටක් හැටියට අපි කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් රට දියුණු 
කරන්න බැහැ. සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් රටවල් ෙලෝකෙය් 
ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. හැබැයි, නීතිගරුක නැතිව ෙලෝකෙය්ම 
පිළිකුලට පත් වුණු රටවල් බවට ඒ සමහර රටවල් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.   

 
අය වැය කථාෙව් සඳහන් පරිදි මුදල් ෙවන් කරලා අපි රට 

ඇතුළතයි ෙම් ෙද්වල් කියාත්මක කරන්ෙන්. අපි ෙම් ෙද්වල් 
හරියට කියාත්මක වනවාද කියා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මට ෙම් 
පිළිබඳව සතුටක් තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම භයකුත් තිෙබනවා කියලා 
කිව්ෙව් ඒකයි. මම කිසිම ෙකෙනකු ඉලක්ක කරලා කාෙග්වත් 
නම් කියලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. වැරදි කරපු හැම ෙකෙනක්ම 
වැරදිකාරෙයෝ. මුදල් ෙවන් කරලා ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරද්දි "මස් කටුවට ෙපොර කන බලු පැටව් ටික වාෙග්" තමයි ෙම් 
කටයුත්ෙතනුත් ගසා කන්නයි සමහර පිරිස් සැරෙසන්ෙන්. සමහර 
ෙවලාවට ඒ ෙද්ශපාලනය කරන අය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට එයින් ඔබ්බට ගිය අය ෙවන්නත් පුළුවන්. නමුත්, අෙප් 
රට ඉතා අමාරු අඩියකට වැටිලා තිෙයද්දියි 2015දී අපි ෙම් රට 
බාර ගත්ෙත්. "මස් කටුවට ෙපොර කන බලු පැටව් ටික" වාෙග් ෙම් 
සියලුම සම්පත් ටික ෙබදා ගන්න අපි ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් දැඩි 
විමර්ශනයක් කරන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන් ඒකයි. අධිෙව්ගී මාර්ග 
සෑදීම, පාසල් ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ අනිකුත් හැම ෙදයක්ම 
වාෙග් අපි ෙබොෙහෝ විට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොන්තාත් කමයටයි. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ලබා ගන්නා මුදල සියයට 100ක් ඒ ෙකොන්තාත් 
එකටම ෙයොදවන්න කියලා. ෙකොන්තාත්කරුෙවක් ලාභයක් ගන්න 
ඕනෑ. එයින් එහාට තවත් අතිෙර්ක ලාභ ගන්න අයත් ඉන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අද ෙම් කිසිවක් ෙනොකර ෙම් ෙද්වල් ආණ්ඩුෙව් 
ෙද්වල් නම්, ඒක නිකම් ඉබාගාෙත් යන තත්ත්වයට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් සල්ලි "ෙහොරාට ෙදන සල්ලි" බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන භය 
ඒකයි.  

 
මට තව භයක් තිෙබනවා. දැන් මම ඇමතිවරෙයකු ෙනොෙවයි. 

මම මන්තීවරෙයක්. මා වාෙග් මන්තීවරු ෙගොඩක් ඉන්නවා. ඒ 
අතර පසු ෙපළ මන්තීවරුත් ඉන්නවා. කිසිම තැනකට ගිහිල්ලා අද 
අපට වැඩක් කර ගන්න බැහැ. ඇමති ෙකෙනක් කිව්වාම වැඩක් 
කර ගන්න පුළුවන්. ෙමතැන මාධ්යෙව්දින් ඉන්නවා නම්, ෙම් 
කරුණ රටට කියන්න. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සිටින ෙදෙකෝටියක් 
ජනතාව ෙවනුෙවනුයි අපි ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් තිෙබන 
කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා අපට වැඩක් කර ගන්න බැහැ. ෙමතැන 
තිෙබන file එක ඊ ළඟ ෙම්සයට යන්න මාසයක් යනවා. ඒක 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "අය වැය" කියන්ෙන් 
වර්ෂයකට වතාවක් රෙට් අය වැය ගලපා ගන්න කරන 
ෙයෝජනායි. ඒ තුළින් ෙවලාවකට බදු ගහන්නත් පුළුවන්; බදු 
සංෙශෝධනය කරන්නත් පුළුවන්; බදු අඩු කරන්නත් පුළුවන්. 
ඔවැනි ෙද්වල් තමයි අය වැයකින් සිදුවන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් එවැනි 
ෙදයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙලොකුවට දැෙනන්න නැහැ. ඒ 
නිසායි මම කිව්ෙව්, "මෙලන් ෙරොන් ගන්නවා වාෙග් වැඩක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා. ඒ පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් කල්පනා කරලා 
තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් 'වැට්' එක පිළිබඳව පශ්න තිබුණා. බදු 
ෙනොෙගන ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න බැහැ; ෙහොරකම් කරලා 
සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. රන්, මිණි, මුතු ෙකොෙහන්වත් හමු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපට තිෙබන්ෙන් අෙප්ම රෙට් සිටින 
ජනතාවෙගන් බදු මුදල් අය කරලා ෙම් රට දියුණු කිරීමටයි. 
ෙලෝකෙය් රටවල මිනිසුන් එවැනි කැපකිරීම් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
වාෙග් රටක අපි ඊටත් වඩා කැපකිරීම් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව මට දැඩි 
සතුටක් තිෙබනවා. ෙම් ඉතා ෙහොඳ අය වැයක්. ෙම් අය වැය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී නිවැරදිව එය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ගැන බියකුත් මට තිෙබනවා.  ආණ්ඩුෙව් සිටින මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මම  කියන්ෙන් එය ඉටු කිරීෙම් වගකීම මට තිෙබනවා; 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානීන්ට තිෙබනවා; ඇමතිවරුන්ට තිෙබනවා; 
මන්තීවරුන්ට තිෙබනවා; නිලධාරින්ට තිෙබනවා. ඒක හරිහැටි 
ඉෂ්ට ෙනොකර ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පුස්සක් කරන්න එපා කියන 
එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  

 
අවුරුදු 11ක කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි මන්තීවරෙයක් 

වශෙයන් ෙම් අය වැය ඉතාම ෙහොඳ අය වැයක් බවත්, ෙමෙතක් 
කල් අපි දැක්ක ෙහොඳම අය වැය හැටියටත්  සඳහන් කරමින් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.55] 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අද ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව යටෙත් පිළිතුරු දීෙම්දී ගරු 

මන්තීතුමන්ලා සභාෙව් සිටියා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි. නමුත් විශාල 
පිරිසක් දැන් ෙම් ස්ථානෙය් නැහැ. ඒ ෙමොනවා වුණත් ෙමවර අය 
වැය ඉතාම ෙහොඳ අය වැයක්. හැබැයි, අෙප් සමහර 
මන්තීතුමන්ලා, විෙශේෂෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා 
කථා කෙළේ, අපි  සියඹලා ෙගනාෙව්ම නැති විධියටයි. අවුෙලන් 
අවුලට ගිය රටක් ආපසු නිසි කළමනාකරණයකට ලක් කරලා 
අවුරුද්දකින්, ෙදකකින් නැවත නිවැරදි මාවතකට අරෙගන 
තිෙබනවා. එෙහම යන ගමන් මාර්ගය තුළදී ඒ ෙගොල්ලන් ඇල් 
වතුෙරන් දුන්නාම උණු වතුෙරන් ඉල්ලනවා; උණු වතුෙරන් 
දුන්නාම ඇල් වතුෙරන් ඉල්ලනවා; අල්ලා ගන්න පුළුවන් නරකම 
තැනින් අල්ලා ගන්නවා. ඒ අල්ලා ෙගන ෙමොනවා හරි ෙදයක් ෙම් 
ජන සමාජය තුළ තැන්පත් කරලා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය 
හදා ෙගන තමන් ෙපොරවල්, තමන් වීරෙයෝ ෙවන්න තමයි ෙම් 
හදන්ෙන්.  

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

මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

කරලා නැහැ. අපි ගියාම, "ආ! ඒක ෙමතැන නැහැ ෙන්?" කියලා 
කියනවා. එක්ෙකෝ පට්ටපල් ෙබොරුවක් කියනවා. අෙප් හැම 
වැඩකදිම ඒකයි ෙවන්ෙන්. පුදුම පමාදයක්. දැන් ෙදසැම්බර් 
මාසයටත් කිට්ටුයි. පසු ගිය අෙගෝස්තු, ජූලි මාසවල කරන්න පටන් 
ගත් සමහර වැඩ සමහර තැන්වල ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙහොඳයි.  
 
හැම කාර්යාලයකම කටයුතු සිදුවන්ෙන් ඒ විධියටයි කියලා 

මම කියන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු, ඒ කාර්යාලවල සිටින සැලසුම් කටයුතු කරන TO 
මහත්වරු ගම් මට්ටමින්, පාෙද්ශීය මට්ටමින් වැඩ කරන අය ගැන 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ඉතාම ඉහළින් ඒ වැඩ 
කටයුතු වැඩ කරනවා. මම නි ෙයෝජනය කරන මිනුවන්ෙගොඩ 
ආසනය, මම ජීවත් වන දිවුලපිටිය ආසනය ගත්ෙතොත් ඒ 
පෙද්ශවල නිලධාරින් පාෙයෝගිකව  හරියට ඒ වැඩ කටයුතු 
කරනවා. නමුත්, සමහර කාර්යාලවල අද අපව ගණන් ෙනොගන්වා 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මන්තීවරු හැටියට අපට ඔටුනු 
දමන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. "අපි මන්තීවරු" කියා ෙගන 
අපි ෙකොතැනකටවත් යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් කරන හැම 
වැඩක්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 225 ෙදනා අතරයි කරන්ෙන්. අපි 
තමයි ෙම් ෙද්වල් බලන්ෙන්, අපි තමයි ෙම් ෙද්වල් සඳහා මුදල් 
ෙවන් කරන්ෙන්, අපි තමයි ෙම් ෙද්වල් ෙහොයා බලන්ෙන්. හැබැයි, 
ඒවා හරියට ෙනොකරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මම 
ඉතා කනගාටු වනවා.  

 
පසු ගිය රජය කාලෙය් නම්, අයියා, මල්ලී, තාත්තා, පුතා -

බෑෙනක් හිටියාද මම දන්ෙන් නැහැ.- කථා කරපු ගමන් 
පුටුෙවනුත් නැඟිටලා වැඩ ටික ෙකරුවා. ෙටලිෙෆෝන් පණිවුඩයක් 
නම්, ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන්ත් නැඟිටලා. ඒ විධියට තමයි ඒ 
කටයුතු සිදු වුෙණ්. ඒක හරිද, වැරදිද කියන එක මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, අද එෙහම වන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් සංවර්ධනය 
ෙව්ගවත් නැහැ. එය අඩාල කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි, අපටයි, අෙප් පක්ෂවලටයි 
ඔක්ෙකෝටම පට්ට යන්න බණිනවා. නැත්නම් ෙමපමණ බඩු මිල 
අඩු කරපු කාලයක්, ෙම් වාෙග් ෙතල් මිල අඩු කරපු කාලයක් මීට 
ෙපර තිබුණාද? ෙදන්න තිෙබන සියලුම දීමනා දුන්නා, සමෘද්ධි 
සහනාධාරය වැඩි කළා, අධ්යාපනය සඳහා විවිධ අංශවලට මුදල් 
ෙවන් කළා. ඒ වාෙග්ම උද්ෙඝෝෂණ කර කර ඉල්ලපු ෙද්වල් 
ඔක්ෙකෝම ලබා දුන්නා. රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු දහහතර 
ලක්ෂයකට රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කළා. ෙපොලීසිෙය් පඩි 
වැඩි කළා. තවත් වැටුප් විෂමතා තිෙබන තැන්වල ඒ විෂමතා ඉවත් 
කළා. මිනිසුන්ට ෙමපමණ සහන දුන් ආණ්ඩුවක් ෙම් රෙට් 
ෙමෙතක් කල් අපි අහලා නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙනොවැම්බර් මාසය වන ෙකොට -අවුරුද්දක් තුළ- නාවික හමුදාව 
විසින් සමුදීය ආරක්ෂක රාජකාරි ඉෂ්ට කරලා රුපියල් ෙකෝටි 
233ක -ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 2,330ක්- ලාභයක් ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද දුෂණය? ෙමච්චර කාලයක් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ජාවාරම හරහා ෙමොන තරම් ධනස්කන්ධයක් අෙප් රටට 
අහිමි කළාද? දැන් නාවික හමුදාව රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට ෙම් 
වර්ෂය තුළ උපයපු ඒ මුදල භාර ෙදනවා. ඒ, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ජාවාරම හරහා අෙප් රටට අහිමි කරපු මුදලයි. එෙලස දැවැන්ත 
ෙලස රටට අහිමි ෙවලා ගිය, රටට අය විය යුතු ෙද්වල් නිසි 
කළමනාකරණයක් ඇතිව අපි නැවත ළඟා කර ගනිමිනුයි ඉන්ෙන් 
කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

 
අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙබොෙහොම හඬ නගලා කිව්වා, 

"පසු ගිය වසෙර් ෙවන් කරපු මුදලට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වසෙර් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල් අඩුයි. එය බලවත් අපරාධයක්. ෙම් 
ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැද්දක්" කියලා. එතුමා පාෙයෝගික 
අත් දැකීමක් ෙනොමැතිව ෙමෙසේ පකාශ කිරීම ගැන මම කනගාටු 
වනවා. අපි පළාත් සභාවල ඉඳලා ෙද්ශපාලනයට ආපු මිනිසුන්. 
වයඹ පළාත් සභාවට ෙදන සමස්ත මුදල වියදම් කර ගන්න බැහැ. 
අපි දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම්වලට ගියාම කාර්මික 
නිලධාරි මහත්වරු, අධීක්ෂණ නිලධාරි මහත්වරු කියනවා, 
"ෙටන්ඩර් පටිපාටිවලට ලක් කරලා, ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබා 
ෙදන මුදල් පමාණය ෙම් රෙට් තිෙබන නීති - රීති පද්ධතියත් 
එක්ක, ෙම් තිෙබන ධාරිතාවත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම සීමා සහිත 
ෙසේවක කණ්ඩායමත් එක්ක ඉෂ්ට කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ නිසා 
යම් මුදල් පමාණයක් ඉතුරු වනවා. මුදල් පමාණයක් ඉතුරු වන 
නිසා, යම් පමාණයක් අඩු කරලා ඊළඟ වසරට අපි මුදල් ෙවන් 
කරනවා. ඒ අනුවයි පසු ගිය වසරට වඩා ෙම් වසෙර් ෙවන් කළ 
මුදල් අඩු වුෙණ්. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට ගණන් බැරිකම ගැන 
මම නැවත වතාවක් කනගාටු වනවා.  

 
එක දවසක් එතුමා කිව්වා, "මම  ෙමොන්ටිෙසෝරිවත් ගිහින් 

නැහැ" කියලා. එතුමාට ඉෙගන ගන්න බැරි වුෙණ්, ඉෙගන ගන්න 
කාලෙය් ආරක්ෂක හමුදා විසින් ඉෙගනුමට බාධා කරලා, හිෙර් 
විලංගුෙව් දැම්ම නිසා ලු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉෙගන 
ගන්න කාලෙය් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ගෙම් ෙගොෙඩ් ඕකට 
කියන්ෙන් "අමුවට පීෙදනවා" කියලා. ඇෙටන් ෙපොත්ෙතන් 
ෙබ්ෙරන්න කලින් පැළ ෙවන්න හදපු එෙක් විපාක තමයි ඒ. 
ෙමෝරනකල් ඉඳලා පැළ වුණා නම් ෙගඩි හැෙදනවා. නමුත් අමුවට 
පීදිලා පැළ ෙවන්න ගියාම ෙකොළ ඉෙදනවා. ෙකොළ ඉදුණාට කිරි 
නැහැ. ඒක ෙබොල්. 

 
අෙනක්  කරුණ තමයි, විෙශේෂෙයන් රටක නායකෙයක් 

වනවා නම්, ශිෂ්ය ව්යාපාරවල නායකෙයක් වනවා නම්, ශිෂ්ය 
අරගළවල නායකෙයක් වනවා නම්, රටක පාලකෙයක් වනවා 
නම්, ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! ඉෙගන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ෙමෝඩකම 
නැතිවන්න, බුද්ධිමත් නායකෙයක් ෙවන්න නම් ඉෙගන ගන්න 
කාලෙය් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. එෙහම ඉෙගන ගත්ෙත් නැති 
නායකෙයක්, ඉෙගන ගන්ෙන් නැතුව පාලනය කරන්න හදන 
ෙද්වල්, අෙප් ජනතාවට ෙද්ශනා කරන ෙද්වල් ජනතාව විශ්වාස 
කරනවා නම්, ජනතාවට ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. භාෙගට 
ඇට්ටකුණා ෙවච්ච, ෙකොළ ඉදිච්ච, passports ෙදකක  

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

 
 සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන මම කනගාටුවට පත් වනවා.  
 

දැන් අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු "මහ ජරා අය 
වැයක්" හැටියට ෙම් අය වැය  සමාජගත කරන්න හදනවා. ඇයි 
ෙදවියෙන්, අද අපි සමෘද්ධි සහනාධාරය තුන් ගුණයක් කර 
තිෙබනවා. නිකම් ෙනොෙවයි, හාල් කිෙලෝ පහකුත් එක්ක. සෑම 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

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

කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුෙගන් ෙපෞද්ගලිකව 

ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද, මන්තීතුමා ෙම් සැෙර් අය වැය ෙහොඳද?" 
කියලා. එෙහම අහපුවාම ඒ මන්තීවරයා කියනවා, "ෙමොනවාද 
ඉතින් පරිප්පුයි, සීනියි, අලයි ලූනුයි අඩු කරලා මිසක් ෙවන 
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ෙම් තමයි  හිතන හැටි.  

 
2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා පටන් ගත් ඒ විප්ලවය තුළින් එදා 

ආරම්භ කරපු පධාන ආහාර වර්ග 25ක මිල අඩු කිරීම අදත් 
අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යමින්, ඒ මිලට සාෙපක්ෂව අදත් ඒ මිලම 
පවත්වාෙගන යමින් තවත් රුපියල් කීයකින් හරි මිල අඩු කරෙගන 
යමින් තිෙබනවා. නමුත් පුංචි මිනිසුන්ෙග්, ෙම් රෙට් බඩගින්ෙන් 
ඉන්න මිනිසුන්ෙග්, සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවන වියදම අඩු කිරීම 
ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරයා මට ලබා දුන් උත්තරය ඒ 
විධියටයි වුෙණ්. එෙහම තමයි  ඔවුන් හිතන්ෙන්. 

 
සාමාන්ය අසරණ ජනතාවෙග් පශ්න, ඒ අයට පශ්න ෙනොෙවයි. 

ධනපතියන්ට බදු ගහලා ඒ අයට කරන ෙද්වල් ගැන තමයි ඒ අයට 
පශ්න ෙලසට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ඒ 
වාෙග් විශාල අභිෙයෝග එක්ක, දැවැන්ත ණය බරක් එක්ක, ඉහ 
වහා ගිය දූෂණයක් එක්ක භාර ගත් රටක් ඒ දූෂණයන් කපා 
ෙකොටා, කප්පාදු කර දමමින් රජෙය් වියදම් නිසි 
කළමනාකාරිත්වයකට ෙගන එමින් නිසි පාරට පැමිෙණමින් 
සිටින බව.   

 
ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය. ඒ 
පිළිබඳව විශාල ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් නැව 
පිළිබඳව, ඒ ජාවාරම පිළිබඳව තිබුණු ඒ විශාල ආන්ෙදෝලනයට 
උත්තරය දැන් ලැබිලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අෙප් රජය ආවාට පසුව සාගරික සමුදීය ආරක්ෂක රාජකාරි 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙමන් ඉවත් කරලා අපි නාවික හමුදාවට 
දුන්නා.  
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මහත්තයාෙග් තාත්තා කරපු ෙද්වල් කරන්න ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්න කැමැතියි.  

 
ඊළඟට, කියනවා, අක්කර 15,000ක් අරෙගන කර්මාන්තශාලා 

දාන එක ෙහොඳයි කියලා. ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! ෙම් රෙට් ජාතික 
ධනය විනාශ කරලා, අෙප් මිනිසුන්ෙග් බදු මුදල් නාස්ති කරලා 
ෙම් හදාපු ෙද්වලින් අපට ෙගොඩ යන්න නම් එතැනින් එහාට 
ෙමොනවා හරි වැඩ පිළිෙවළක් අපි කරන්නට ඕනෑය කියන 
කාරණය මා විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ.  

 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ගමට සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ගාමීය 

ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් 
ෙවනුෙවන් පහසුකම් ෙදනවා.  

 
විෙශේෂෙයන් අපට තිබුණු පශ්නයක් තමයි, ණය ගන්න ෙකොට 

සුරැකුම් තියන්නට අවශ්ය වීම. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට එෙහම 
සුරැකුම් නැහැ. එක බිම් අඟලක අයිතියක්, ෙද්පළක්, වත්කමක් 
නැහැ. ඒ අය සඳහා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මිලියන 500ක 
මුදලක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කාන්තාවන්ට මල් වගාව, 
ෙගවතු වගාව, ෙවනත් කටයුතු සඳහා, කෘෂිකර්මය, ධීවර ගම්මාන 
සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කෘෂි කර්මාන්තය වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා ගාමීය වැව් 1,500ක් ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් මිලියන 3,000ක් අපි ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය ෙද්ශීය චින්තනයක් 

ගැන කථා කරන කණ්ඩායම්. අෙප් අත්යන්ත ෙරදි පිළි - 
handloom - කර්මාන්තය මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් අපි හැම තිස්ෙසේම 
පළාත් සභාවට තල්ලු කරලා දැම්මා. ෙම්වා අපි භාවිතයට ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒක හරියට ෙගදරට ෙගෙනන පුටු ෙසටිය වා ෙගයි. සාලෙය් 
මැද තිෙබන පුටු ෙසට් එක ෙවනුවට අලුත් පුටු ෙසට් එකක් 
එනෙකොට, කලින් තිබුණ පුටු ෙසට් එක  යනවා, කුස්සියට. ඊළඟ 
පරම්පරාෙව්  ඊළඟ පුටු ෙසට් එක එනෙකොට,  සාලෙය් තිෙබන ඒ 
පුටු ෙසට් එක කුස්සියට යනවා. කුස්සිෙය් තිෙබන පුටු ෙසට් එක 
දර මැස්සට යනවා. ඒ වාෙග් තමයි, ෙම් අත්යන්ත ෙරදි-පිළි ගාමීය 
කර්මාන්තය මධ්යම රජෙය් පරිපාලනෙයන් බැහැර කරලා පළාත් 
සභාවට තල්ලු කෙළේ. ඒකත් ෙගදර තිෙබන පුටු ෙසට් එක ඉවත් 
කරනවා වාෙග් ඉවත් කළා. ඉතින් ෙම් වාෙග් පළාත් සභාව සතු 
වටිනා විෂයයන් තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව නැවතත් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. දැන් ඒ අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ගාමීය කාන්තාවන්ට, ගැමියන්ට නැවත 
මුදලක් ෙදන්න කටයුතු කරන ෙද්ශීය චින්තනයක්, ෙද්ශීය 
උරුමයක්, ෙද්ශීය හුරුවක්, ෙද්ශීය සුවඳක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ තිෙබනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන්  කියන්න ඕනෑ.  

 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා නම් දන්නවා ඖෂධ ෙගන්වීම් ගැන 

එෙහම. මම හිතන හැටියට එතුමන්ලාත් සම්බන්ධයි.  ජාතික 
ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත ෙගනැල්ලා ඖෂධ වර්ග 48ක මිල 
අපි ෙම් වන විට සියයට 40කින් අඩු කරලා තිෙබනවා. අපි පසු ගිය 
කාලෙය් ගමට සල්ලි දුන්නා. 1977 විප්ලවෙයන් පසු ගෙම් ෙපොල් 
අතු විය විය, ෙගොයම් හිටව හිටවා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා 

ෙන්ද? 

සමෘද්ධිලාභිෙයකුටම හාල් කිෙලෝ පහකුත් එක්ක ෙමෙතක් ලබා 
දුන් සමෘද්ධි සහනාධාරය තුන්ගුණයක් කර තිෙබනවා. හැබැයි, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ෙමතුමන්ලාෙග්ම 
පාර්ශ්වය අද ගම්වලට ගියාම ආණ්ඩුවට බණිනවා. ෙම්ක මහ පුදුම 
අවනඩුවක්. කිඹුලා කනවා ඉවසන්න පුළුවන්, ෙකොහිල කටු 
ඇෙණන එක ඉවසන්න බැහැ. අෙප් ගම්වල ඉන්න එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකෙයෝ දැන් හූල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට පත් කරන්න ගහක් ගහක් 
ගාෙන් ෙකොඩි වැල් ඇදපු, තාප්පයක් තාප්පයක් ගාෙන් ෙපෝස්ටර් 
ගහපු, ඉමහත් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු අෙප් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකෙයෝ අද සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙවනුෙවන් හූල්ලනවා.  

 
ගමක ජීවත් ෙවන සමෘද්ධි ලාභින්ෙගන් සියයට 80ක්, 90ක්ම 

සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයනුයි. සියයට 10ක් විතර තමයි එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති කරන්න ගස් බඩ ගාපු, 
ෙපෝස්ටර් ගහපු අෙප් මිනිසුන්ට සමෘද්ධි සහනාධාරය ශත 
පහක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට විරුද්ධව වැඩ කරපු, 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පරාජය කරන්න වැඩ කරපු 
ගම්වල ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මිනිසුන්ට, අපි ෙම් 
වතාෙව් අය වැෙය්දී පක්ෂ ෙභ්දයක්, පාට ෙභ්දයක්, කිසිම 
ෙභ්දයක් බලන්ෙන් නැතුව තුන් ගුණයකින් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
වැඩි කරලා දීලා තිෙබනවා. නිකම් ෙනොෙවයි, හාල් කිෙලෝ 
පහකුත් එක්ක. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මිනිසුන්ෙගන් 
බැණුම් අහන්න ඕනෑ, ඔවුනට සමෘද්ධිය දුන්ෙන්  නැහැ කියලා. 
මම කියන්ෙන්, ෙම්වා විනිවිදව දකින්න; සාධාරණව දකින්න 
කියලායි. අපි පක්ෂ පාට බැලුෙව් නැහැ.  

 
අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ කියාත්මක වුණු සමෘද්ධි කියාදාමය තුළ 

සවි ගැන්වුණු, බල ගැන්වුණු කිසි ෙකෙනක් නැහැ. ෙදනවා, 
කනවා; ෙදනවා, කනවා. නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.ඒක හුෙදක් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් පමණයි. හැබැයි, ඒ ෙදන ෙසොච්චම 
ෙවනුවට අපි වැඩි මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එදා ඒ ෙසොච්චම 
දීලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. "ෙකොඩි ගහන්න වෙරන්. බැනර් 
ගහන්න වෙරන්. රැස්වීෙම් අත්පුඩි ගහන්න වැෙරන්. කෑගහන්න 
වෙරන්. ජය ෙව්වා කියන්න වෙරන්" කියලා ඔවුන්ට කිව්වා. අද 
ඒවා නැහැ. අද ෙදන ෙද් හරියට ෙදනවා. ෙමෙහම සාධාරණ අය 
වැයකට අසාධාරණ ෙචෝදනා නඟන එක වැරැදියි කියන එකත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමන්ලා මත්තල 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා ලු; අධිෙව්ගය හැදුවා ලු. එතැනින් එහාට 
එක අඟලක්වත් ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව වැඩි දියුණු කෙළේ නැහැ ලු. 
අපට තිෙබන පශ්නයත් ඒක තමයි. 

 
අපි ඊෙය් - ෙපෙර්දා දවසකත් මත්තලට ගියා. අෙන්, 

ෙදයියෙන්! එක ගුවන් යානයක් නැහැ. අපි එහාට ගියාම, 
ෙසෝමාලියාවට බත් ෙලොරියක් ආෙව් වාෙගයි. පුදුමාකාර 
පාළුවකින්, පුදුමාකාර කලකිරීමකින්, ඔෙහේ හිටපු ෙසේවකයන්ට 
අපි එතැනට ගියාට පස්ෙසේ ෙසෝමාලියාවට බත් ෙලොරියක් ආවා 
වාෙග් ෙදයක් වුණා. එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දී ඔබතුමන්ලා 
කියන්ෙන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තවත් පුළුල් කරන්න 
කියලාද? රට මැදින් යන්න, උතුර සහ දකුණ යා කරන්න නිසි 
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියක් පළමු වතාවට සකස් ෙවන්න තිබියදී 
පධාන පාරකට සමීපව, මුහුදට සමීපව අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හැදුවා. 
ෙම් ළඟදී මම කතරගම යන ෙකොට රෑ 11යි. පැය භාගයකට එක 
වාහනයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබද්දී 
අධිෙව්ගී මාර්ගය තවත් ඉස්සරහට ෙගන යන්න කියලාද අපට 
කියන්ෙන්? නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහෝ නාමල් රාජපක්ෂ 
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විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් රෙට් සහනාධාර ලබන අඩු ආදායම් සහිත 
සමෘද්ධිලාභින් ලක්ෂ 14කට වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. 2020 
ෙවනෙකොට ෙම් අය වැය මූලික කරෙගන ඔවුන්ෙග් දුප්පත්කම 
නැති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශය යටෙත් "ෙසේවා පියස" නමින් 

මධ්යස්ථානයක් ඇති කර ගාම රාජ්ය ෙසේවා අවස්ථා ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කරනවා. සමෘද්ධි නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින්, ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවිකාවන්, කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ නිලධාරින් සහ සංවර්ධන 
නිලධාරින් එක පියසකට ෙගන එන්න "ෙසේවා පියස" නමින් ෙසේවා 
මධ්යස්ථාන 1,000ක් ෙම් රට තුළ ඇති කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්වා තමයි අපි ඉදිරිෙය්දී කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  නිලධාරින් හතර පස්ෙදෙනක් එක 
ගාම නිලධාරි වසමක කටයුතු කරන ෙකොට, ඒ එක් 
අෙයකුෙගන්වත් හරියට ෙසේවයක් ලබාගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙමෙතක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අය  එක එක තැන්වල ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ අයෙගන් ෙසේවය ලබාගන්නා ගෙම් ජනතාව දැඩි 
අපහසුතාවට පත් වුණා. සමහර ෙවලාවට පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා 
හරහා ඔවුන්ට ඒ කටයුතු කර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ කමය නැති 
කරලා වසමකට එක ගණෙන් ෙසේවා පියස 1,000ක් පිහිෙටව්වාට 
පස්ෙසේ ඒ මඟින් විශාල පිරිසකට ෙසේවයක් ලැෙබන තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා ගෙම් යම් කිසි පිබිදීමක් ඇති ෙවනවා. අපි ගමට 
ලබාෙදන මුදල් පතිපාදන හරහා ගම දියුණු වන වැඩ පිළිෙවළ 
තවත් ඉදිරියට යනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 

 
පවාහන පහසුකම් ගැන කථා කෙළොත්, පසු ගිය කාලය තුළ 

ගම්වල නිවැරදි පවාහන කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ගාමීය 
මාර්ග ඉතා ෙහොඳින් සංවර්ධනය වීම තුළ ගෙම් පවාහන ෙසේවයත් 
ඉතා දියුණු තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අපි ගෙම් පවාහන 
කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ 
කටයුතු තව තවත් වැඩිදියුණු කරෙගන ෙම් අය වැය තුළින් ෙම් 
රට සංවර්ධනය කරා යනු ඇතැයි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම වතු සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට කියන්නට 

ඕනෑ, මධ්යම කඳුකරෙය් වතු සමාගම් ගණනාවක් තිෙබන බව. 
එම වතු සංවර්ධනය සඳහා ෙම් අය වැෙයන් ෙහොඳ තීරණ 
ගණනාවක් අරෙගන තිෙබනවා. සමහර වතු සමාගම් සතුව වතු 
35ක්, 40ක් තිෙබනවා. ඒ වතු අභාවයට යන තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව, ඒ වතු හරියට පාලනය කරන්ෙන් 
නැතිකමයි. ඒ වතුවල තිෙබන අස්වැන්න ෙනළා ගැනීම විතරයි 
කරන්ෙන්. වගාවට අවශ්ය ෙපොෙහොර ෙයොදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙසේවකයන් පිළිබඳව හරියට ෙසොයා බැලීමක් නැහැ.  

 
පසු ගිය කාලය තුළ ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙකොෙතකුත් සිදු වුණා. ඒ 

වතුවල තිබුණු ගස් ෙකොළන් ටික කපලා විකුණගත්තා. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් නිසා වතු සමාගම් අභාවයටම ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අක්කර 
50,000ක් සතු සමාගම් තිෙබනවා. එම සමාගම් සතු අක්කර 
පමාණය 5,000 දක්වා අඩු කරන්න ෙමම අය වැය මඟින් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ඉදිරිෙය්දී අෙප් වතු ඉතාම ෙහොඳ ත්ත්වයකට පත්ෙවයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇති කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
වතුකරෙය් තිෙබන සම්පත්වලින් වතුකරෙය් ජනතාවට පතිලාභ 
ලැෙබන අන්දමටත්, ෙම් රටට වැඩදායී වන අන්දමටත් වතුකරෙය් 
දියුණුවක් ඇති ෙවනවා නම් අපට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න  ඕනෑ, වතුකරෙය් තිෙබන මුඩු ඉඩම් 

සංවර්ධනය කර නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙත් වගා 
කිරීමටත්, මල් වගා කිරීමටත්, පලතුරු වගා කිරීමටත් කටයුතු 
කරනවා. එවැනි මල් පැල තවාන් 2,000ක් ඇති කිරීම සඳහා ෙපොලී 
මුදලින් සියයට 50ක සහනාධාරයක් යටෙත් ණය පහසුකම් ලබා 
ෙදන්න කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක 
ෙහොඳ වැඩක්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට හැම දාම කාලය ෙදන්ෙන් නැහැ කියන නිසා, 

විනාඩි අටක වැඩිපුර කාලයක් දුන්නා.  දැන්, කථාව අවසන් 
කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපි ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් 

විශාල මුදලක් දීලා තිෙබනවා.  
 
ශිෂ්යයන්ට ලබා ෙදන laptops පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව තුළ 

ෙබොෙහොම අවලාදෙයන් කථා කළා .  එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් තුළින් තමයි පාසල් සිසු දරුවන්ට හා හා පුරා කියලා 
ෙපොත් දුන්ෙන්. ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා තමයි පාසල් සිසු 
දරුවන්ට හා හා පුරා කියලා නිල ඇඳුම් දුන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ   රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් තමයි ඊළඟ පරම්පරාෙව් තාක්ෂණ 
දරුවා ෙවනුෙවන් laptops ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ පිළිබඳවත් ස්තුතිය 
පුද කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිය 
පිරිනමමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසෙර් අය වැය 

ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා.  

 
සැමට පතිලාභ ලැෙබන අය වැයක් ෙමවර ඉදිරිපත් කිරීමට 

හැකි වීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  ෙමවර අය වැය ජනතාවාදී 
අය වැයක් හැටියට මම දකිනවා.  එයට ෙහේතුව, ජනතාවට වැඩි 
බරක් නැතිව, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වූ අන්දමින්, ජනතාවෙග් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන අන්දමින් ෙමවර අය වැය 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබීමයි.  

 
පසු ගිය කාලෙය් පැවැති රජය රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි 

කිරීම් සම්බන්ධව කථා කළා. මම ඒ ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ අයට රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩිවීමක් ෙදනවා කිව්වා. නමුත්, 
2006 ඉඳලාම ඒ පඩි වැඩිවීම කෙළේ නැහැ. ඒ රජෙය් කාලය 
අවසන් ෙවනකල්ම ඒ පඩි වැඩි කිරීම කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ. 
නමුත්, අපි බලයට පැමිණියාට පස්ෙසේ, ලබා දුන් රුපියල් දස 
දහෙසේ දීමනාව වාරික කීපයකින් වැටුපට එකතු කරන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. එදා ඒ සහනය ෙනොලැබුණ සමහර රජෙය් 
ෙසේවකයන් බලාෙපොෙරොත්තු සුන්ව විශාම ගැන්වුණා. ඒ අයෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු අවසන් වුණා. ඒ නිසා ෙම් වන විට රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ඉතා ශක්තිමත්ව කටයුතු කරනවා. ස්වාමියා සහ බිරිඳ 
රජෙය් ෙසේවෙය්  ෙයෙදනවා නම්, ඒ දීමනාවත් එක්ක විශාල 
මුදලක් ලැෙබනවා.  

 
පසු ගිය කාලෙය් ගෙම් තිබුණු අසහනකාරී තත්ත්වය දැන් 

කමකමෙයන් ඉවත් ෙවමින් තිෙබන බව අපි දකිනවා. පධාන 
වශෙයන් ඒකට ෙහේතුව තමයි, ගෙම් ආර්ථිකෙය් 
ශක්තිමත්භාවයක් ෙපෙනන්නට තිබීම හා නිෂ්පාදනය ෙකෙමන් 
ෙකෙමන් වැඩි ෙවමින් පැවතීම. ඊට අමතරව රෙට් සංවර්ධන 
කටයුතු කමකමෙයන් ඉදිරියට ෙගනයන්න කටයුතු කර තිබීම. 
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குறிப்பாக நல்லாட்சியான  உ தியாக ன்ெசல்கின்ற  
என்பதைன இந்த வர  ெசல த் திட்டம் எ த் க்காட் வதாக 
இ க்கின்ற . நைட ைறயில் இ க்கின்ற 2016ஆம் 
ஆண் க்குாிய வர  ெசல த் திட்டத்திைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட அ த்தகட்ட நகர்விைன, 2017ஆம் ஆண் க்குாிய 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் காட் கின்ற . கடந்த 
காலத்திேல அதலபாதாளத்தில் வி ந்தி ந்த நாடான  
அதி ந்  மீட்கப்பட்  ப ைறயாக, ெம வாக, சாியான 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி நிைலைய ேநாக்கி 
நகர்வைடகின்ற  என்பதற்கு அறிகுறியாக இந்த வர  
ெசல த் திட்டம் அைமகின்ற . அந்த வைகயில் நாட் ைன 
வழிநடத் கின்ற ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் இந்தத் திட்டத்ைத ன்ெமாழிந்தி க்கின்ற 
நிதியைமச்சர் அவர்க ம் மிகச் சாியான ைறயிேல 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கின்றனர் என்ப  
மகிழ்சிக்குாியதாக இ க்கின்ற .  

 
ஒ  நாட் ன  வ ங்காலத்திற்கான தலீ களிேல 

க்கியமாக அைமவ  கல்வித் ைற சார்ந்த தலீடாகும். 
அந்த வைகயில் பரவலாகப் ேபசப்ப கின்ற கல்வித் ைறமீ  
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் காிசைன காட் யி க்கின்ற . 
இ ந்தேபாதி ம், இலங்ைகயின் கல்வித் ைறயிேல பாாிய 
ஓர் இைடெவளி காணப்ப கின்ற . இதற்கு, அரச 
பாடசாைலகளில் இ க்கின்ற நிைலைமகைள ம் அேதேபால 
தனியார் ைறயில் இ க்கின்ற ஆங்கில ெமாழி லப் 
பாடசாைலகள் அல்ல  சர்வேதசக் கற்ைகெநறிகைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட பாடசாைலகளின் 
நிைலைமகைள ம் குறிப்பிடலாம். அந்த வைகயில் ஒேர 
நாட் க்குள் வசிக்கின்ற எங்க ைடய பிள்ைளகள் இரண்  
பாிமாணங்களில், இரண்  தராதரங்களில் கல்வி கற்கின்ற ஒ  
நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற .  

 
இன்  தனியார் ைறப் பாடசாைல மாணவர்கள் இந்தப் 

ேகாள சூழேலா  ந ன கல்வி ைறக்குள் - ந ன 
ெதாழில் ட்பங்கள் உள்வாங்கப்பட்ட கல்வி ைறக்குள் 
நகர்த்தப்பட் ப்பைத நாங்கள் காண்கின்ேறாம். குறிப்பாக 
அந்த மாணவர்கள் கற்ைககளிேல கணினிகைள, 
ம கணனிகைள - laptop கைள, tab கைளப் 
பயன்ப த் கின்றனர். அதாவ , அவர்களின் கல்வி 
நடவ க்ைகக க்கு கூ தலாக இைணயத்ைத - internet ஐப் 
பயன்ப த் கின்றைமைய நாங்கள் காண்கின்ேறாம்; 
அந்தவைகயில் அவர்கள் இந்த உலகத்ேதா  இைணந்த ஒ  
கற்ைகெநறியிைனப் பின்பற்றிக்ெகாண்  ெசல்கின்றனர். 
அதேனா  ஒப்பி கின்றேபா  அரச பாடசாைலகளில் 
இ க்கின்ற எங்க ைடய பிள்ைளகளின  நிைலைமயான  
கீழ்மட்டத்தில் இ க்கிற  என்பதைன யா ம் ஏற் க் 
ெகாள்வர். ஆனால், இன்ைறய இந்த வர  ெசல த் 
திட்டமான  அரச பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கின்ற 
ேதாட்டப் ற, கிராமப் றப் பிள்ைளகைள ம் இத்தைகய 
சர்வேதச மட்டத்திலான ஒ  கல்வி நிைலக்குக் 
ெகாண் வரக்கூ ய, தர யர்த்தக்கூ ய ன்ெமாழி கைளக் 
ெகாண் க்கின்றைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். அதாவ , 
நாைள எங்கள  நாடான  ேகாள சூழ க்கு கம் 
ெகா க்கக்கூ ய வைகயில் எங்க ைடய மனித வளத்ைத 
வளர்க்கக்கூ ய ஓர் அ த்தளத்ைத இந்த வர  ெசல த் 
திட்டம் இட் க்கின்ற  என்பதைன நான் இங்ேக 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

 
நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற மைலயக ச கமான  

கடந்த 200 வ ட காலமாக அைடய யாதி ந்த, அல்ல  
அந்த மக்கள் "இ  எம  நா ! எம  ேதசம்!" எனத் 
உாிைமேயா  கூறத் தைடயாகவி ந்த அந்த 

විෙශේෂෙයන්ම සමහර අය කෘෂි කාර්මික කටයුතු කරන්න 
ඉඩමක් නැතුව ඉන්නවා. රැකියා ෙනොමැතිව සිටින ඒ ගෘහිණියන්ට 
රැකියාවක් ෙලස මල් පැළ තවානක් පවත්වාෙගන ගිහින් ඒ තුළින් 
විශාල ආදායමක් ලබාෙගන, ෙම් රටටත් ආදායමක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 

 
ෙමවර අය වැෙයන් මත්ස්ය කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කරන්නත් 

විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි කිරි 
හරක් ඇති කිරීමත්. මීට ෙපර ගව පට්ටි පාලනය හරහා ගවයන් 
විශාල වශෙයන් ඇති කළා. පසු ගිය කාලය තුළ කම-කමෙයන් 
ඒවා කරෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ නිසා ගවයන් 
දහයක් පමණ සිටින ඒකකයක් හදලා නිසි පාලනයක්  කිරීම 
තුළින් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීමත්  ඒ හරහා ෙම් රටට 
ආදායම් ලබා ගන්නත්, ඒ ෙගොවියාෙග් අතට මුදල් ලබා ගන්නත් 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන් මම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ඒ තුළින් කිරිපිටි නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කරන්නත් පුළුවන් 

තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවාය කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කඳුකරෙය් නිවාස ඉදි කිරීම 

සඳහා තිෙබන ඉඩම් පශ්නත් විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය 
කියලා ෙමම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳ 
ෙදයක්. ෙමොකද, විශාල පිරිසකට ඉඩම් ඔප්පු නැති නිසා පශ්න 
රාශියකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඉඩම් ඔප්පු නැති අයට ඔප්පු 
ලබා දීමටත්, ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමටත් ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කර තිබීම සම්බන්ධෙයන්  මම ස්තුති කරනවා.  

 
මට කථා කිරීමට ඉතාම සීමිත කාලයක් ලැබුණු නිසා ඉදිරිපත් 

කරන්න තිබුණු කරුණු-කාරණා ටික ඉදිරිපත් කරන්න බැරිවීම 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, 2017 අය වැය  
ඉතා සාර්ථක අය වැයක් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරනවා. 
ඒ නිසා ෙම් අය වැයට සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා දීෙමන් 
අපෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල ඉටු කර ගන්න ලැෙබ්වායි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුති 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා. 

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

[பி.ப. 6.20] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி. 2017ஆம் ஆண் க்குாிய வர  
ெசல த் திட்டமான  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 
இரண்டாவ  வர  ெசல த் திட்டமாகும். இ  ெதாடர்பாகச் 
சில க த் க்கைள ன்ைவக்கச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்ததற்கு 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

1168 1167  
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உற்பத்தித்திறன் குைறவான சில ேதாட்டங்கள் அரச 
ெப ந்ேதாட்டங்களின் ைகக க்கு வந்த . குறிப்பாக, அைவ 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைப, அரச ெப ந்ேதாட்ட 
யாக்கம் ேபான்ற நி வனங்களின் கீழ் ெகாண் வரப்பட்டன. 
1992ஆம் ஆண் ந்  இன்  வைரக்கும் இந்த அைனத் த் 
ேதாட்டங்க ம் நட்டத்தில் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. 
அவற்றிைன  நடத் வதற்கு அரச திைறேசாியினால் மாதா 
மாதம் நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற . இந்தப் ெப ந் 
ேதாட்டங்களின  நிைலைம ம் அவற்றில் ேவைல ெசய்கின்ற 
ெதாழிலாளர்க ைடய நிைலைம ம் மாற்றியைமக்கப்பட 
ேவண் ம்; மீள் கட்டைமக்கப்பட ேவண் ம் என காலத் க்குக் 
காலம் அரசுகள் ேபசிவந்தா ம், ஆக்க ர்வமான எந்தெவா  
ேவைலத்திட்ட ம் ன்ைவக்கப்படாத  நாங்கள் அறிந்தேத. 
அந்த வைகயிேல, இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற மிக 
ஏழ்ைமயான, மிகக் கஷ்டமான, வாழ்க்ைகத் தரத்தில் மிக ம் 
ந வான மக்கள் எங்ேக இ க்கின்றார்கள் என்றால், அவர்கள் 
இந்த அரச ெப ந்ேதாட்டங்களில் இ ப்பவர்கள்தான். 
இவர்கள் 1992ஆம் ஆண் ந்ேத ந க்கட ல் 
தத்தளிக்கின்ற மக்கள் ெதாகுதியினராக இலங்ைகயில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இன் வைர அவர்களால் 
கைரேசர யாமல் இ க்கின்ற . அவர்கள் கைரேசரக்கூ ய 
ஒ  வழி இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற .  

 
இந்த அரச ெப ந்ேதாட்டங்கைள மீள் கட்டைமப்பதற்கு, 

அைவ கூட் ற  ைறயிேல - இைளஞர் கழகங்கள் 
வாயிலாகப் பகிரப்பட்  ன்ென க்கப்ப ம் என்ற 

ன்ெமாழி  இ க்கின்ற . கடந்த மஹிந்த அரசாங்கத்தின் 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெப ந்ேதாட்டங்களிேல 
ேமலதிகமாக இ க்கும் காணிகள், இரண்  ஏக்கர் தம் 
இைளஞர்க க்கு பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் என் ம் 50,000 ட்  
அலகுகள் கட்டப்ப ம் என் ம் ன்ெமாழி கள் இ ந்த  
எனக்கு ஞாபகம். ஆனால், இந்த நல்லாட்சியான  
அவ்வாறன்றி ெசால்வைதச் ெசய்கின்ற ஆட்சியாக - 
ெசால்வைத நைட ைறப்ப த் கின்ற ஆட்சியாக இ க்கு 
ெமன நாங்கள் நம் கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல, இந்த அரச 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் ைறயாக மீள்கட்டைமக்கப்பட் , - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  
இந்த அரச ெப ந்ேதாட்டங்கள் ைறயாக 

மீள்கட்டைமக்கப்பட் , அதில் ேவைல ெசய்பவர்க ைடய 
நிைலைம ம் மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாண் , மீண் ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைத 
வரேவற்றவனாக விைடெப கின்ேறன். நன்றி!  
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2016 ෙනොවැම්බර් මස 16 වන බදාදා 
පවත්වනු ලැෙබ්. 

 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 
இைடநி த்தப்பட்   விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

விவாதம், 2016 நவம்பர் 16, தன்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 

Debate to be resumed on Wednesday, 16th November, 2016.  

நில ாிைமக்குாிய வரலாற்  ெவற்றி இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லம் கிைடத்தி ப்ப  மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . 
கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ம் பாரா மன்றத் 
ேதர்தல்களி ம் ேதாட்டங்களில் வசிக்கின்றவர்க க்கு 7 
'ேபர்ச்சஸ்' காணி வழங்கப்ப ம் என்  உ தியளிக்கப் 
பட்டா ம், ேதாட்டத்தில் வசிக்கின்றவர்களில் யா க்கு அ  
வழங்கப்ப ம்? எந்த அ ப்பைடயிேல அ  வழங்கப்ப ம்? 
என்பன ேபான்ற விடயங்களிேல இ பறிநிைல ெதாடர்ந்  
ெகாண்ேட வந்த . எனி ம், வழங்கப்பட்ட ஒ சில காணித் 

ண் க க்குக்கூடச் சாியான உ தி வழங்கப்படாததால் 
காணி ைடேயார் என்ற உ திநிைல அைடயப் 
படாதி ந்த . ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
'லயன்' அைறகளில் வசிக்கின்ற சகல கு ம்பங்க க்கும் 7 
ேபர்ச்சஸ் ெகாண்ட ஒ  காணித் ண்  மிகத் ெதளிவான 
நில உாித்ேதா  வழங்கப்ப ெமனக் குறிப்பிடப் 
பட் ப்ப  மகிழ்ச்சியளிப்பதாக இ ப்பேதா , மைலயக 
மக்கள் சார்பாக நாங்கள் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியாக 
இைணந்  இந்த நல்லாட்சி அரசிேல அைடந் ெகாண்ட 
மிகப் ெபாிய ெவற்றியாக ம் இதைன நான் இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். அதற்காக 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க க்கும் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கும் என  
ச கம் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.   
 

ேம ம், இந்தக் காணி வழங்குவ  ெதாடர்பான 
ன்ெமாழிேவா  ேசர்த்  25,000 கைளக் கட் வதற்குாிய 
ன்ெமாழி ம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . மைலயகப் ெப ந் 

ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற ஒ  சாபக்ேகடாக அங்குள்ள 
'லயன்' அைறகள் இ க்கின்றன. இலங்ைக வளர்ச்சியைடந்  
ெகாண்  ெசல்கின்ற ; ெபா ளாதார ாீதியாக அ  
வளர்கின்ற  என்பதைன அள  ெசய்கின்றேபா  அ  
பிரேதச மட்டத்தில் சம அளவான வளர்ச்சிையக் ெகாள்கின்ற  
என்பதைன அளவிட் க் காட்டேவண் ம். அதற்கு மைலயகப் 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் இ க்கின்ற 'லயன்' அைறகைள 
உைடத்  அழித் , அவற் க்குப் பதிலாக அங்குள்ள  
மக்க க்குத் தனி கைள அைமத் க் ெகா க்கேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .  இல்ைலெயன்றால், ெமாத்த ச க ம் 
இந்தத் ேதசத்தி க்கின்ற, இ வைர ம் இ ந்த அரசியல் 
தைலவர்க ம் ெவட்கித் தைலகுனிய ேவண் யதாக இ க்கும்.  
ஆங்கிேலயர் கட் ைவத்த 'லயன்' அைறகளி ந்  அந்தச் 
ச கத்ைத இ வைர இ ந்த தைலவர்களால்கூட ெவளிக் 
ெகாண் வர யாம ந்தி க்கின்ற . ஆனால், இந்த 
நல்லாட்சியிேல கடந்த ஆண் ல் அதற்குாிய ஆரம்ப 
அ த்தளமாக மைலயகத்திேல ஆயிரம் தனி க க்குாிய 
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட .   

 
இன்  அ  25,000 கள் என்ற நிைலைய 

அைடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ,  இந்த நல்லாட்சியின் அ த்த 
கட்டத்தில், 'லயன்' என்ற சாபக்ேகட் ந்  ெப ந்ேதாட்ட 
ச கத்தினர் வி விக்கப்பட்  சுய ெகளரவத்ேதா  வாழ்கின்ற 
சூழல் ஏற்ப ெமன்  எங்க க்கு நம்பிக்ைக பிறக்கின்ற .  

 
அ மட் மன்றி, இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல மிக 

க்கியமாகப் ேபசேவண் ய ஒ  பிாிவினராக அரச 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் வாழ்பவர்கள் காணப்ப கின்றனர். 
1992ஆம் ஆண்  இலங்ைகயில் இ ந்த அரச ெப ந் 
ேதாட்டங்கள் அைனத் ம் பகிரப்பட் , 22 பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கு அவற்றின  நிர்வாகமான  ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட்ட . அதன்ேபா  விைளச்சல் குைறவான, 

1170 1169  

[ගරු ෙව්ලු කුමාර්  මහතා] 
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තිෙබද්දීත්, ෙම් රෙට් මහා ජල කඳක් අරෙගන මහ මුහුදට වැෙටන 
ෙම් කළු ගඟ, මුහුදට වැෙටන මානෙය්, කළු ගඟ මුහුදට වැෙටනවා 
දකින මිනිස්සු හැම දාම මුහුණ ෙදන පශ්නයක් තමයි, ෙම් පානීය 
ජල පශ්නය. කළුතර නගරෙය් ෙවෙසන ජනතාවෙග් ඉඳලා 
කළුතර, මතුගම, ෙබ්රුවල ආදී අවට පෙද්ශ ගණනාවකට ෙම් ජල 
ගැටලුව තිෙබනවා. ඒ නිසාම කුඩා නියඟයකදී වතුර හිඟ ෙවනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් නගරවල මිනිසුන්ට ෙබොන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් කරදිය. නියඟයකදී මුහුෙද් වතුර කළු ගඟ දිෙග් උඩට 
එනවා. එය වළක්වන්න කමෙව්දයක් තවම සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා ජනතාවට ෙබොන්න, ෙරදි ෙහෝදන්න ෙසේරම කරන්න බට 
දිෙග් නිෙවස්වලට එන්ෙන් කරිජ්ජ මිශ වුණු වතුර. මීට මාස 
ෙදකකට විතර කලින් ඇති වුණු කුඩා නියඟෙය්දී පවා ඒ 
ජනතාවට ෙම් පීඩාවට ලක් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම, මීට 
වසර ගණනාවකට කලින් කළු ගෙඟ් එක් ස්ථානයකදී, ''ෙරමුණ'' 
කියන පෙද්ශෙය් ජල පවිතාගාරයක් හදලා ෙම් පෙද්ශවලට පානීය 
ජලය ලබා දීෙම් ව්යාපෘතියක් තිබුණා. හැබැයි, ඒ ව්යාපෘතිෙයනුත් 
කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල මිනිසුන්ට වතුර 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
එක වරක් ෙම් කළු ගඟ ආශිතවම පානීය ජල සම්පාදන 

ෙයෝජනා කමයක් ෙගනැල්ලා එවකට නිෙයෝජ්ය කථානායක 
ෙවලා හිටපු අනිල් මුණසිංහ මැතිතුමාෙග් අතින් විවෘත කළ 
ආකාරය මට මතකයි. එම විවෘත කිරීෙම් උත්සවයට ෙකොෙහන් 
හරි වතුර ආවා. හැබැයි, එතැනින් පසුව වතුර ආෙව් නැහැ. එදායින් 
පසුව ඇත්තටම තවම මතුගම නගරෙය් මිනිසුන්ටත්, ඒ 
ජනතාවටත් ෙබොන්න හරිහමන් විධියට වතුර ටික ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙතත් කලාපයත් තිෙබන නිසා ෙකොෙහන් හරි ළිඳක් කපා 
ෙගන වතුර ෙසොයා ගන්නවා මිසක්, පිරිසිදු පානීය ජලය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමම පශ්නය කළුතර නගරය 
ආශිතවත්, මතුගමත්, ෙබ්රුවලත් ජීවත් වන ජනතාව පීඩා විඳින 
පශ්නයක්. අපි ෙමම පශ්නය ගැන විටින් විට, විටින් විට දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලදී සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවාෙය්දී, ඒ ෙමොෙහොෙත්දී “බවුසර්වලින් වතුර ෙබදීෙම්” පිළිතුර 
ලබා ෙදනවා හැර, ෙවනත් හරිහමන් උත්තරයක් ලබා දීලා නැහැ. 
ෙමහි ෙඛ්දවාචකය වන්ෙන්, මහා ජල කඳක් මුහුදට වැෙටනවා 
බල-බලා ඉන්නා මිනිස්සුන්ටත් අවසානෙය් ෙබෝතල් කළ පානීය 
ජලය ෙබොන්න සිද්ධ ෙවලා තිබීමයි. එයින් ෙකොම්පැනිවලට 
ලාභයක් ඉතුරු ෙවනවා හැර, ෙම් සැබෑ පශ්නයට උත්තරයක් ලැබී 
නැහැ.  

 
විෙශේෂෙයන්ම මෑත කාලෙය්දී කළුතර නගරය ආශිතව 

ෙවන්ෙද්සි ඉඩම් මිලදී ෙගන පදිංචි වුණු ජනතාවටත් ෙමම පශ්නය 
තදට බලපා තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒෙම් 
මූලිකම කාරණය ෙමයයි. දැන් අය වැය හරහා මුදල් පතිපාදන 
ෙවන් ෙවනවා. රෙට් ජල සම්පාදන ව්යාපෘති පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් සලකා බලා 
අවශ්ය පියවර ගත යුතුයි. අපිට ෙයෝජනා තිෙබනවා. කළු ගඟට 
ඉහළින් ජල පවිතාගාර හදා මුළු කළුතර දිස්තික්කයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙකොටසකටත් ජලය ෙබදා 
හරින්න පුළුවන් විධිෙය් ජල සම්පාදන ව්යාපෘති හදන්න පුළුවන් 
කියා විශ්වාසයක් අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරපු අය හිටියා.  

 
මම හිතන්ෙන් මීට අවුරුදු තිහ-හතළිහකට කලිනුත් ඔය 

අදහස ඉදිරිපත් කරපු අය හිටියා. ඒ අයෙග් අදහස්-ෙයෝජනා 
සියල්ල ගන්න පුළුවන්. සහාය ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, කඩිනම් ව්යාපෘතියක් ෙලස සලකා 
ෙම් කළු ගඟ ෙපෙනන මානෙය් සිටින මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුර 
ටික ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය පානීය ජල ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
කරන්නය කියායි. එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු (ෛවද්ය) 

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

     

කළුතර දිසත්ික්කෙය් පානීය ජල ගැටලුව 
க த் ைற மாவட்ட கு நீர் பிரச்சிைன 

DRINKING WATER PROBLEM IN KALUTARA DISTRICT  

[අ.භා. 6.31] 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
 ''සමෙනොළ කඳු මුදුනින් ඇරඹී රත්නපුර, කළුතර දිස්තික් මැදින් 
කිෙලෝමීටර් 120ක් දුර ෙගවා, රෙට් වැඩිම ජල කඳක් රැෙගන කළු ගඟ 
කළුතරින් මහ මුහුදට වැෙට්. එය එෙසේ වී තිබියදීත්, කළු ගං ෙතොට 
ෙපෙනන මානෙය් කළුතර නගරය ආශිතව ෙවෙසන ජනතාව කාලයක 
සිට පානීය ජල පශ්නෙයන් පීඩා විඳිති. කුඩා නියං සමයකදී පවා පානීය 
ජලයට කරදිය මිශවීම සුලබ තත්ත්වයකි. 

 ෙමම පානීය ජල ගැටලුව කළුතර නගර ආශිතව පමණක් ෙනොව, 
මතුගම, ෙබ්රුවල ආදී පෙද්ශවල ද දක්නට ලැෙබ්. කළුතර දිස්තික්කෙය් 
ෙමම පානීය ජල ගැටලුව විසඳීම සඳහා කඩිනම් ජල සම්පාදන කමයක් 
ඇති කළ යුතු බවට ෙයෝජනා කර සිටිමි.'' 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් මා සඳහන් 
කර තිෙබන ආකාරයටම අපි කවුරුත් අහලා තිෙබනවා,  

 
 ''මහවැලි, කැලණි, කළු, වලෙව් යන ගංගා 
 

  සමෙනොළ කන්ද මුදුෙණ් සිට පැන නැංගා....''  
 

කියලා. අෙප් රෙට් දිගම ගඟ කිෙලෝමීටර් 335ක් වන මහවැලි ගඟ 
වුණාට, වැඩිම ජල ධාරිතාවක් මුහුදට අරෙගන යන්ෙන් 
කිෙලෝමීටර් 120ක් දිග කළු ගඟ විසිනුයි. එය රත්නපුර, කළුතර 
දිස්තික් මැදින් ගලා ෙගන එනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් 
නම්බපානින් අෙප් දිස්තික්කයට ඇතුළු ෙවලා, කළුතරින් මහ 
මුහුදට වැෙටනවා. නිරිතදිග ෙමෝසෙමන් වැඩි ජල පමාණයක් 
ලබන ෙම් කළු ගඟ, මැයි, ජුනි, ජූලි මාසවලදී අෙප් දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන මතුගම, අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, ෙහොරණ, සමහරවිට 
කළුතර ආදී ෙබොෙහෝ පෙද්ශ ගංවතුරින් යට කරනවා. ඒ නිසා, 
මහා ධන නිධානයක් කර ගන්න ඕනෑ කළු ගඟ, සමහර ෙව්ලාවට 
කළුතර දිස්තික්කයට විපතකින් තමයි අවසන් ෙවන්ෙන්. ෙමෙහම 
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හැකියි කියන එක පැහැදිලියි. ෙමොකද, එතුමා ඉදිරිපත් කළා, 
ෙයෝජනා වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණාට ඒවා ෙපොෙළොෙව් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය 
වකවානුෙව් තංගල්ෙල් අපි වතුර ෙවනුවට බිව්ෙව් හුළං. තංගල්ෙල් 
සතියකට දවස් ෙදකයි වතුර දුන්ෙන්. ඉතිරි දවස් පෙහේ ජල 
කරාමය ඇරියාම මීටරය කැරෙකනවා, වතුර ෙවනුවට හුළං තමයි 
එන්ෙන්. අපිට ෙබොන්න සිද්ධ වුෙණ් හුළං. අන්තිමට ළිංවලත් 
වතුර නැහැ. අමාරුෙවන් තමයි ජීවිතය ගත කෙළේ. ඒ නිසා අපට 
සිද්ධ වුණා, මාතර දිස්තික්කෙය් හක්මණ, ෙදනගම වැෙවන් වතුර 
ෙග්න්න. ඒ වාෙග්ම තංගල්ල ජලසම්පාදන කමයට අයත් 
අඟුනෙකොළපැලැස්ස, කට්ටකඩුව වැව තිෙබනවා. ඒකට වතුර 
අරෙගන ආෙව් උඩවලව ජලාශෙයන්. ෙම් විධියට බරපතළ ගැටලු 
මතු වුණා. ෙම්කට ෙහේතුව තමයි, හරියට විද්යාත්මකව කාලගුණය, 
ෙද්ශගුණය, රට ගැන හිතලා වැඩ කටයුතු  ෙනොකරපු එක. එෙහම 
වැඩ කටයුතු කළා නම්, ෙම් පශන් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක සෙහෝදර බැම්ෙමන් බැඳිලා, 
ඒ අයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් ගැටලුවට සාර්ථක 
උත්තරයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
සමහර ඉංජිෙන්රු මහත්වරු, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රු 
මහත්වරු හිතාෙගන ඉන්ෙන්, "ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට අයිතියක් 
නැහැ. පානීය ජලය ෙදන්න ඕනෑ ජාතික ජලසම්පාදන 
මණ්ඩලෙයන්. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වන්ෙන් 
ෙගොවීන්ට ජලය දීම" කියා.  නමුත් ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් හිතාෙගන 
ඉන්ෙන්, 'වාරිමාර්ග මහත්වරුන් ජලය ෙගනවිත් දුන්ෙනොත් තමයි 
අපි මිනිසුන්ට ෙබොන්න ජලය ෙදන්න ඕනෑ' කියලායි. එෙහම 
කමයක් නැහැ. පානීය ජල සම්පාදනය සඳහා අවශ්ය ජල 
ධාරිතාෙවන් යුත් ජලාශ හදාගන්න ඕනෑ. එෙහම හදාෙගන ඉවර 
ෙවලා තමයි ඒ වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තංගල්ල ජල සම්පාදන 

කියාවලිය 2004 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළා. ඒ පෙද්ශෙය් පවුල් 
15,000ක්, 20,000ක් විතර ඉන්නවා. ෙබලිඅත්ත පෙද්ශයත් එක්ක 
ගත් විට පවුල් 30,000ක් විතර ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් 2004 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළා නමයාළුවිල 
ජල ෙයෝජනා කමය. ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් 
කළා. නමුත් ශත පහක ෙහෝ වැඩක් වුෙණ් නැහැ. එය සුදු 
අලිෙයකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කාරණා පිළිබඳව 

ඇල්මකින්, බැල්මකින්, කැක්කුමකින් හරියාකාරව කටයුතු 
කරනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට ෙම් අභිෙයෝග ජය ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා කියා. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙවහි සඳහන් පරිදි කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතාව විද්යාත්මක 
සැලසුම් මත නිසි කමයක් හදලා ඉතාම කඩිනමින් ඉටු කරන්න 
කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.44] 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදොස්තර නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ, නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ස්ථිර කළ 
අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
කතා කරමින් එතුමන්ලා ෙදපළ කී කරුණු පිළිබඳව අදහස් 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.37] 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කළුතර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තී, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා විසින් සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව ඉතාම ඵලදායී, 
කාලීන ෙයෝජනාවක් නිසාම ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම එම ෙයෝජනාව 
ස්ථිර කරනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් 
සභාෙව් ඉන්න නිසා මා ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, වඳුරන්ට 
ෙගවල් හදන්න මතක් ෙවන්ෙන් වර්ෂාව ඇති ෙවන කාලයට බව. 
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ජල ෙයෝජනා 
කම මතක් ෙවන්ෙන්ත් පායනෙකොටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
දන්නවා, අෙප් රට ඝර්ම කලාපීය රටක් බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට 
සමකයට ආසන්න නිවර්තන කලාපීය රටක්. ඒ නිසා අපට පධාන 
වශෙයන් වර්ෂාව ලැෙබන කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
නිරිතදිග ෙමෝසම් වර්ෂාව.  

 
අෙනක් එක තමයි, ඊසාන දිග ෙමෝසම් වර්ෂාව. ඒ වාෙග්ම 

අෙප් රෙට් ෙතත් කලාපය සහ වියළි කලාපය යනුෙවන් පධාන 
කලාප ෙදකක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, වසරක් මාස 
හය, හය ෙදකට ෙබදුෙවොතින් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් කලාප 
ෙදකටම නියං කාලයක් එනවාමයි කියලා. ෙතත් කලාපයටත් 
නියං කාලයක් එනවා. වියළි කලාපයටත් නියං කාලයක් එනවා. 
ෙම්ක ෙසොබාදහමින්ම ඇති ෙවච්ච කියාවලියක්. ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලා හරියට ෙත්රුම් ගත්තා නම්, නිදහස ලැබිලත් වසර 
69ක් ෙවනකම් ඉන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. අනිවාර්යෙයන්ම වර්ෂාව 
කාලයට ජල ටැංකි හදන්න ඕනෑ තරම් ඉඩ කඩම් තිෙබනවා. 
ෙපොෙළොෙව් බැරි නම්, අහෙසේ ඒ මහ ජල ටැංකි හදන්න පුළුවන් 
ඉඩ කඩ තිෙබනවා. එෙහම කල්පනා කෙළොත් කළුතර 
දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම තිෙබන පානීය ජල 
පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න ඔබතුමන්ලාට ගැටලුවක් මතු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. සල්ලිත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ලබන ෙදසැම්බර් 
මස පළමුවැනිදා ඉඳලා සල්ලි පිට රටවලින් ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ඔබතුමන්ලාෙග් ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙයන්ම ජල ගාස්තුව 

වැඩි කරලා ජනතාවෙග් ඔළුවටම දීලායි තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක මුදලක් වසරකට ඔබතුමන්ලාෙග් මණ්ඩලයට 
එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා මුදල් පතිපාදන නැහැ කියලා කියන්නත් 
බැහැ. ඒ මුදල් පතිපාදන සම්බන්ධ කරෙගන අෙප් ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව සාර්ථකව 
නිම කරන්න හැකියාව තිෙබනවා කියන එක මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් පශ්නය ෙම් විධියටම හම්බන්ෙතොටත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, වලෙව් ගඟ මුහුදට වැෙටන මුව ෙදොර ඉඳලා 

කිෙලෝමීටර එකහමාරක්, ෙදකක් විතර ඈතින් වලෙව් ග ෙඟ් 
පාලමට එහා පැත්ෙතන් හරස් කරලා anicut එකක් හදලා 
තිෙබනවා. ඒ anicut එෙකන් වතුර රඳවා ෙගන අම්බලන්ෙතොට, 
හම්බන්ෙතොට දක්වා මුළු පෙද්ශෙය්ම පානීය ජල පශ්නය 
විසඳනවා. මාතරත් එෙහම ෙන්. මාතර කද්දුව පෙද්ශෙය්ත් 
නිල්වලා ග ෙඟ් විශාල anicut එකක් හදලා, ෙම් විධියටම පානීය 
ජල පශ්නයට සාර්ථකව විසඳුම් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
කළුතර දිස්තික්කය කියන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙත් ඉතාමත්ම 

දියුණු දිස්තික්කයක්. එම නිසා ෙම් පශ්නයටත් එම වැෙඩ්ම කළ 
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 3.2 ෙතබුවනදී කළු ගඟ හරහා ලවණ බාධක ෙව්ල්ලක් - 
salinity barrier - ඉදිකිරීම 
 
 ෙයෝජිත ව්යාපෘතිෙය් අරමුණ වනුෙය් ෙකත්ෙහේන ජල 

පවිතාගාරය සඳහා ජලය ලබා ගන්නා ෙතබුවන තුළුමුවට පහළින් 
ස්ථිරසාර ලවණ බාධකයක් ඉදිකිරීම තුළින් ලවණ ජලය තුළුමුව 
කරා ඒම වැළැක්වීමයි. එහි පරිසර ශක්යතා අධ්යයනය සිදු කිරීම 
සඳහා ලංකා හයිෙඩොලික් ආයතනය ෙවත ෙටන්ඩර් පිරිනමා ඇති 
අතර, ඒ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 18ක් වන අතර, 
2017 මාර්තු මස වන විට එය අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිකිරීම් කටයුතු ජපන් ආධාර යටෙත් සිදු 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් 
බිලියන 2.3කි. ෙමම ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්ය පතිපාදන සහ අවශ්ය 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී.    

 
ෙම්ක තමයි ෙම් පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය. ඒ වාෙග්ම 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට එතුමාෙග් 
දිස්තික්කය වන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තවත් අධ්යයනයක් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නිල්වලා ගඟ හරවා උමඟක් හරහා හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට වතුර ෙගන යාමට අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. අගාමාත්යතුමා ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
දැන් චීන සමාගමක් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වරායත්, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් ආශිතව විශාල industrial zone එකක් ඉදි 
කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ ආෙයෝජකයින්ට පවා ෙම් පානීය 
ජලය පිළිබඳ පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙම් පානීය ජල ගැටලුව 
විසඳීම සඳහා අපි අෙප් උපරිම අවධානය ෙයොමුකර තිෙබන බව 
මම කිව යුතුයි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න- 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා කියූ පරිදි- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක හදන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් 

නැහැ, ඒක හදන්න පුළුවන්. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් 
කළා. නමුත් ශත පහකවත් වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන 
ෙසොයා බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම වාර්තාවකුත් ඉල්ලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් අපි දිවයිෙන් ෙනොෙයකුත් පළාත්වල -

පස්ෙපොළක පමණ- අඹතෙල් ජලාශය වැනි -අපි මෑත කාලෙය්දී 
පානීය ජලය සඳහාම ආෙව්ණික වූ ජලාශ ඉදි කරලා නැහැ- පානීය 
ජලය සඳහා පමණක් ආෙව්ණික වූ ජලාශ සෑදීම සඳහා අධ්යයන 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  

දැක්වීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙතත් 
කලාපයත් වියළි කලාපයත් අතෙර් මාරුෙවන් මාරුවට ඇති වන 
ඉෙඩෝරය පිළිබඳ පශ්නයටත්, ඒ සමඟම මතු වන පානීය ජලය හා 
සම්බන්ධ උග පශ්නයටත්, එතුමන්ලා සඳහන් කළ පෙද්ශවල ඇති 
පානීය ජල ගැටලුවට විසඳුම් අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳවත් මෙග් පතිචාරය ෙමෙලස මම සඳහන් 
කරනවා. අපි ෙකටි කාලීන, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන 
යනුෙවන් අදියර තුනකින් ෙම් පශ්නයට විසඳුම් දැන් සකස් කර 
තිෙබනවා. පථමෙයන් ඒ පිළිබඳ ඉතිහාසය සහ වර්තමාන 
තත්ත්වය ගැන මා පැහැදිලි කළ යුතුයි.  

 
1.0 ඉතිහාසය සහ වර්තමාන තත්ත්වය 

කළුතර ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා 
පධාන වශෙයන් ජලය ලබා ගනුෙය් කළු ග ෙඟනුයි. කළු ගඟට 
කරදිය මිශ වීම ආරම්භ වූෙය් 2009 වර්ෂෙය්දීයි. එතැන් සිට 2011, 
2012, 2013, 2014 යන වසරවලදී ෙපබරවාරි, මාර්තු කාලයන් 
තුළදී කළු ගඟට කරදිය මිශ ජලය ගලා ඒම සිදු වුණා. එම නිසා 
පානීය ජල අවශ්යතාව සඳහා ජලය ලබා ගන්නා ෙකත්ෙහේන 
තුළුමුව දක්වා කරදිය ජලය ගලා ඒම සිදු වුණා. 2016 වසෙර්දී 
ෙපබරවාරි, මාර්තු සහ අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් කාලවලදී වසරකට 
ෙදවරක් කළු ගඟට කරදිය මිශ ජලය එක් වීම සිදු වුණා. තවද 
2016 වසෙර් අෙගෝස්තු, සැප්තැම්බර් කාලෙය්දී ෙම් දක්වා ඇති වූ 
වැඩිම කරදිය මිශ ජලය ජල තුළුමුව ෙවත ළඟා වීම සිදු වුණා. එය 
ජලෙය් විද ත් සන්නායකතාව මඟින් මනින ලද අතර, එහි අගය 
10,000 ms/cm ඉක්මවා තිබුණා. 

 
2.0 ෙකටි කාලීන විසඳුම් 
 
 කළු ගඟට කරදිය මිශ වීම නිසා මණ්ඩලය මඟින් සපයනු 

ලබන ජලය පානයට අපහසු සියලු අවස්ථාවලදී ජල බවුසර් 
සැපයීම මඟින් එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් පානීය ජල 
අවශ්යතා හැකි උපරිම අයුරින් සපුරා ලීමට ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කටයුතු සිදු කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
වසරකට ජල බවුසර් 12ක් පමණ ෙයොදාගනු ලබන අතර, ඒවා 
මඟින් එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතා හැකි 
උපරිමෙයන් සපුරාලනු ලබනවා. තවද 2014 වසෙර්දී හා 2016 
වසෙර් මුල් කාර්තුෙව් දී ෙතබුවන ජල මූලාශයට කරදිය මිශ ජලය 
ගලා ඒම වැළැක්වීම සඳහා තාවකාලික වැලි බැමි ඉදි කිරීම සිදු 
කරනු ලැබූ අතර, එම උත්සාහයන් සාර්ථක ෙනොවුණ බැවින් දීර්ඝ 
කාලීන විසඳුමක් සඳහා මණ්ඩලය සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. 

    
3.0  දීර්ඝ කාලීන සථ්ිරසාර විසඳුම්  
 
3.1 අලුත්ගම, මතුගම, අගලවත්ත ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය. 
 
ෙකත්ෙහේන ජල පවිතාගාරය සඳහා ජලය ලබා ගන්නා 

ෙතබුවන පිහිටි තුළුමුවට කිෙලෝමීටර 14ක් පමණ ගඟ ඉස්මත්ෙත් 
පිහිටි කළු ග ෙඟහි එක් අතු ගංගාවක් වන කුඩා ග ෙඟහි ධාරිතාව 
දිනකට ගැලුම් මිලියන 16.5ක තුළුමුවක් ඉදි කිරීම.  

 
එහි සිට විශක්ම්භය මිලිමීටර 800ක් වන කිෙලෝමීටර 15.5ක 

දිගකින් යුතු ෙපොම්ප කිරීෙම් නළ මාර්ගයක් මඟින් ෙකත්ෙහේන 
ජල පවිතාගාරය දක්වා ජලය රැෙගන විත් ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු 
සිදු කිරීම.  

 
ෙමයට අමතරව ෙමම ව්යාපෘතිය යටෙත් කළුතර, අලුත්ගම, 

ෙබ්රුවල, අගලවත්ත, මතුගම පෙද්ශවල ජල සැපයුම ආවරණය 
කිරීමට සහ හැකියාව වැඩි කිරීමටද නියමිතය. ෙමම ඉදිකිරීම් 
ආරම්භ කිරීමට ෙම් වන විට ඉන්දියානු සමාගමකට රුපියල් 
බිලියන 25.5ක ෙකොන්තාත්තුවක් පදානය කර තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
කටයුතු ෙම් මාසය අවසන් වන විට පටන් ගැනීමට අපි සූදානම් 
කරලා තිෙබනවා. 
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වහාම පටන් අරගත්තත්, එය නිම කරන්නට ෙකොච්චර කාලයක් 
ගනීවිද කියා මට දැන් කියන්නට අමාරුයි. ඒ ගැන ෙසොයා බලා 
මම ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.54ට, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 

27 වන දින සභා සම්මතිය අනුව 2016  ෙනොවැම්බර් 16 වන බදාදා  
පූ.භා. 9.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.54 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
ஒக்ேராபர் 27ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 16, 

தன்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 6.54 p.m. until 9.30 
a.m. on Wednesday 16th November, 2016 pursuant to the 
Resolution of Parliament of 27th October, 2016.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් සවිස්තරාත්මක පිළිතුර 

සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම තව එක කරුණක් ගැන 
දැන ගන්න කැමැතියි. කුඩා ගඟ ආශිතව හදන ජල පවිතාගාරය 
සහ ලවණ බාධක ෙව්ල්ල ඉදිකිරීම කියන ව්යාපෘති ෙදක අවසන් 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර කාලයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ලවණ බාධක ෙව්ල්ල ඉදිකිරීම සඳහා අපට රුපියල් බිලියන 

2.3ක් -රුපියල් මිලියන 2,300ක්- වැනි මුදලක් අවශ්ය ෙවනවා. 
ඒක ජපන් ආධාර යටෙත් තමයි අපි කරන්න අදහස් කරන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ජපන් රජය කළු ගඟ ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර 
කරන්නටත් ඉදිරිපත් වී සිටිනවා.  

 
කළුගඟ ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර අවසන් කළාම ඔබතුමා 

කිව්ව පරිදි  ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජල අවශ්යතා සඳහාත් අපට එය 
පාවිච්චි කළ හැකියි. විෙශේෂෙයන් කුඩා ගඟ ව්යාපෘතිෙය් තුළුමුව 
හැදීෙම් වැඩ කටයුතු අපි දැන් කරන්නට සූදානමින් සිටිනවා. එය 
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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 සංසක්ාරක ෙ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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